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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata                                                 
Nr. 827 IEEI /06.10.2016 
 

Rezultat Consultare piata MC0001826 

Ca urmare a consultarii pietii Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a decis ca in data de 11.10.2016 
operatorii economici interesati sa publice oferta finala in catalogul de cumparari directe din SEAP la codul CPV si cu 
denumirea aferenta conform caietului de sarcini de mai jos : 

CAIET DE SARCINI 

OBIECTUL: Contract de furnizare de Servicii de tiparire carti  , conform cantităţilor şi caracteristicilor tehnice detaliate mai jos. 
NOTA nr.1: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ, sunt menţionate 
pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea <<sau echivalent >>. 
NOTA nr.2: Serviciile din TABELUL de mai jos constituie un singur lot. 

Cod CPV 
Nr.lot/ 

configuraţia 
SERVICII/ 

CARACTERISTICI 

VALOARE 
ESTIMATA  

(LEI fără 
TVA) 

 79800000-2 LOT  

Servicii de tiparire carte 

7292,50 

1. Tipărire format 27 x 21 cm, ISBN+CHIP, „Technology Manage-ment. Part 
I: Production Manage-ment”. Autor: Litvin A., Lucache D.D., 164 pg. 
color, hartie alba 90g/mp, coperta carton 300 gr., policromie, laminată 
lucios, finisare prin broşare, servicii editare bilingve / design coperta si 
verificare limba engleza , tiraj -125 buc. 

2.  
            Tipărire format B5,  ISBN+CHIP, 

„Tehnologia informatiei in sustinerea transferului tehnologic a produselor si 
serviciilor”. Autor: Cristian Gyozo Haba, 120 pg. alb-negru, coperta carton 
300 gr., policromie, laminată lucios, finisare prin broşare, tiraj – 125 buc.

a) Sursa de finanţare: contract Tempus. 
 
b) Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT. 
 
c) Tipul procedurii: achiziţie directă prin catalogul de cumpărări directe din SEAP. 
 
d) Stabilirea ofertei câştigătoare: se realizează numai prin compararea preţurilor pe întreg LOTUL , prezentate în 
cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje. 
Oferta va fi fermă, cu preţul detaliat pe fiecare serviciu ofertat în parte, exprimat în Lei/buc., fără TVA,  preţ care va 
include şi costul de livrare la adresa achizitorului, alte taxe,etc. Preţurile nu pot fi ajustate pe toată durata de derulare 
a contractului.  
Oferta câştigătoare va fi oferta care va răspunde cerinţelor minime impuse prin prezentul caiet de sarcini, şi care va 
avea preţul cel mai scăzut pe întreg LOT -ul. 
 
e) Condiţiile şi termenele de livrare: 
Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare. 
Contractul se încheie la adresa achizitorului din Iaşi, Facultatea IEEI, str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.23, etaj 2. 
Asigurarea transportului şi cheltuielile de livrare, se suportă de către furnizor. 
Livrarea nu va depăşi 3(trei) săptămâni de la data semnării contractului. Oferta care conţine termene de livrare 
mai mari va fi considerată neconformă. 
Ofertantul va furniza un certificat de garanţie şi conformitate. 
 
f) Condiţiile şi termenele de plată: 
Plata: se va face prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maximum 30 de zile de la 
data recepţiei finale a produselor, în baza facturii fiscale în original, a contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. 
 
Redactat, 
C. Popovici 

   Întocmit, 
Responsabil  proiect TEMPUS 544197/2013, 

  Prof.univ.dr.ing. Dorin Lucache 
 


