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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
Prorectorat Relații Internaționale 
Nr. înregistrare 2114/01.02.2018 

Aprobat 
Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL 
 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să 

depună ofertă pentru achiziția de Produse informative si de promovare PRI. 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Prorectorat Relații Internaționale 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 
Telefon: 0232701209 
Email: geanina.tigla@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  
 Ofertele se vor depune la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. 

Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 
05.02.2018 ora 0900. Ofertele incomplete (fara mostre de produse) nu vor fi luate in 
considerare. 

 Oferta se va depune în plic închis cu mențiunea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, Prorectorat Relații Internaționale – Achiziție Produse informative si de promovare 
PRI. 

 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate in considerare.  
 Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va publica, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea comunicării, în catalogul de pe SEAP, produsele ofertate. 
 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Este un 

singur lot. 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la preț, producator, model, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica în mod 
obligatoriu termenul de livrare și perioada de garantie – unde este cazul. Prin termen de 
livrare se înțelege livrarea produsului finit / personalizat. 

 Fișe tehnice / Mostre 
Ofertantul va atașa ofertei tehnico-economice fișe tehnice și mostre ale produselor 
ofertate la pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 si 11. Acestea se vor depune la Registratura 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron 
nr. 67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 05.02.2018 ora 0900. Pe cutie se va 
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menționa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Prorectorat Relații 
Internaționale – Mostre Achiziție Produse informative si de promovare PRI. 
 

1.4 Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    28.02.2018 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
02/02/2018, ora: 1300  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ; 

Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract / achizitie:  
Produse informative si de promovare PRI. 
 

2.3 Descrierea contractului 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant 
Termen de 

livrare 

1 
Lot 1 
Poz.1 

39294100-0 

Etichete bagaje culori diverse, personalizate policromie, 
suprafata personalizare aprox. 4x3 cm, confectionate din 
material plastic, ABS. Pretul include realizarea conceptului 
grafic și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 
12/24 pentru eventuale modificari la conceptul grafic. 

150 
maxim 5 zile 

lucratoare 

2 
Lot 1 
Poz.2 

39294100-0 

Pelerina de ploaie transparenta personalizata 1 culoare 
Pelerina de ploaie transparenta din PE in suport din plastic PS 
rotunda, cu carabina, pentru a putea a fi agatat de curea sau de 
geanta, material: plastic, greutate: maxim 0.10 kg, suprafata 
printabila: aprox. 25x25 mm. Pretul include realizarea 
conceptului grafic și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia 
achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la conceptul 
grafic. 

150 
maxim 5 zile 

lucratoare 

3 
Lot 1 
Poz.3 

39294100-0 

Baterie externa personalizata 1 culoare pe husa + 1 culoare 
pe baterie  
Baterie externa cu cablu USB inclus, 2000 mAh. in suport cu 
fermoar., dimensiune: maxim 100×40×30 mm, husa de 
protectie inclusa. Pretul include realizarea conceptului grafic 
și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 12/24 
pentru eventuale modificari la conceptul grafic. 

50 
maxim 5 zile 

lucratoare 

4 
Lot 1 
Poz.4 

39294100-0 

Suport agrafe magnetic personalizat 1 culoare 
Baza magnetica ovala cu cleme metalice in forma anatomica 
ce pot fi asamblate pentru a crea o sculptura. 8 cleme incluse, 
material: metal, greutate: maxim 0.20 kg, suprafata printabila: 
minim 50x40 mm. Pretul include realizarea conceptului grafic 
și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 12/24 
pentru eventuale modificari la conceptul grafic. 

50 
maxim 5 zile 

lucratoare 

5 
Lot 1 
Poz.5 

39294100-0 

Breloc metalic cu fisa pentru carucioare, personalizat 1 
culoare. 
O parte a fisei sa fie colorata, cealalta sa aiba gravata un 
carucior, dimensiune produs aprox. ø23 mm. Pretul include 
realizarea conceptului grafic și tiparirea. Furnizorul va fi la 

150 
maxim 5 zile 

lucratoare 
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Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant 
Termen de 

livrare 

dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

6 
Lot 1 
Poz.6 

39294100-0 

Breloc din plastic cu fisa pentru carucioare, colorat, 
personalizat o culoare. Pretul include realizarea conceptului 
grafic și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 
12/24 pentru eventuale modificari la conceptul grafic. 

900 
maxim 5 zile 

lucratoare 

7 
Lot 1 
Poz.7 

39294100-0 

Pix din aluminiu personalizat o culoare, cu creion pentru 
touch screen. Mina albastra. Pretul include realizarea 
conceptului grafic și tiparirea. Furnizorul va fi la dispozitia 
achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la conceptul 
grafic. 

900 
maxim 5 zile 

lucratoare 

8 
Lot 1 
Poz.8 

39294100-0 

Poster 100% policromie pe suport textil, dimensiune 2m*1m. 
Pretul include realizarea conceptului grafic și tiparirea. 
Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 12/24 pentru 
eventuale modificari la conceptul grafic. 

3 
maxim 5 zile 

lucratoare 

9 
Lot 1 
Poz.9 

39294100-0 
Bagheta aluminiu cu system click ptr posterul de la pozitia 
anterioara, lungime 2 metri 

6 
maxim 5 zile 

lucratoare 

10 
Lot 1 

Poz.10 
39294100-0 Capac plastic pentru profil poster clamp dreapta 12 

maxim 5 zile 
lucratoare 

11 
Lot 1 

Poz.11 
39294100-0 Agatatoare pentru profil poster clamp 12 

maxim 5 zile 
lucratoare 

 
 

2.4 Valoarea estimată a contractului: 
8.760,00 lei fără TVA 

 
2.5 Sursa de finanțare: 
Venituri proprii.  
  
2.6 Locul de livrare a produselor: 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Rectorat – Corp T, Str. Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziție directă  
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
 

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
 

6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 
zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul 
contractului nu se actualizează. 
 

7.  Anunț de atribuire 
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de 

internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la 
data încheierii contractului. 
 
 
 

Prorector Relații Internaționale 

Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu 

Responsabil achizitii 

Ing. Geanina Țiglă 
 


