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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

Nr. înregistrare  615IEEI /07.07.2017 
   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru 

atribuirea contractului/comenzii de achiziţie publică „ Diverse produse whiteboard ” 
1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: str.prof.dr.docent „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Popovici Cristina 

Telefon: 0232/278680 int.1116 
Email: cristina.popovici@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 14.07.2017, ora 
12,00 la codul CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  

1.3.1 In Catalogul de produse din SEAP se va introduce denumirea produsului ofertat cu 
extensia _ IEEI,  si codul CPV aferent  fiecarui produs asa cum este scris in invitatia 
de participare (exemplu: marker whiteboard_IEEI, Cod CPV:30192125-3). 

1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată  se va depune pe adresa de email: 
cristina.popovici@tuiasi.ro  pana pe data de 14.07.2017, ora.12,00. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

� Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru produsele şi serviciile specificate in 
 invitatia de participare. Oferta va fi ferma, cu pretul detaliat pe fiecare produs ofertat în parte, 
exprimat în lei, fără TVA,  care va include transportul acestuia la sediul achizitorului, alte taxe, etc 

� Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în invitatia de participare si sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la oferta tehnică precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să 
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost 
acestea stabilite in invitatia de participare. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractul/comenzii:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: furnizare produse 

2.2 Denumire contract: Diverse produse whiteboard 

 

 

 

 



 2 

 
2.3 Descrierea contractului : 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV 

Denumire produs/specificatii tehnice minime 
 Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, marca de 
fabrica sau de comert sunt mentionate pentru a identifica cu usurinta tipul de 
produs. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea <<sau 
echivalent >>. 

 

U/M Cantit. 

0 1 2 3 4 

1 30192125-3 Marker whiteboard  negru, pentru scriere pe tabla megnetica, varf rotund, cu capac buc. 150 

2 30192125-3 Marker whiteboard verde, pentru scriere pe tabla megnetica, varf rotund, cu capac buc. 20 

3 30192125-3 Marker whiteboard  albastru, pentru scriere pe tabla megnetica, varf rotund, cu capac buc. 20 

4 30192125-3 Marker whiteboard  rosu, pentru scriere pe tabla megnetica, varf rotund, cu capac buc. 10 

5 30195921-4 Bureti  ptr tabla magnetica tip Optima sau echivalent, dimensiuni min.110x50x20 buc. 130 

6 44922100-0 Creta scolara 100 buc./cutie- tip Cretorom sau echivalent, pentru table negre buc. 100 

7 30195900-1 
Tabla magnetica suprafata alba lacuita,100x200 cm, rama aluminiu, tavita penru 
markere si accesorii prindere incluse buc. 

1 

8 
30195911-1 

KIT whiteboard format din : markere colorate min 3 buc., burete magnetic de stergere-
1buc. set 

3 

9 30195921-4 Servetele umede pentru curatare whiteboard , cutie 100buc. buc. 2 

10 30237410-6 Mouse optic USB cu fir, cu 2 butoane  si o rotita scroll, rezolutie 1000dpi  buc. 15 

11 30237460-1 Kit tastatura PS2 + mouse optic interfata USB buc 6 

12 
32333200-8 

Camera de supraveghere exterior, HD, IR15-20M, Iesiri 
HDCVI/AHD/TURBOHD/Analogica, vizibilitate nocturna  19 m, Safer sau echivalent, 
garantie 3 ani. 

buc 4 

2.4 Valoarea estimativă a comenzii: 2639 lei (fără TVA) 

2.5 Termen de livrare: maxim 10 zile de la semnarea comenziilor de ambele parti 

2.6 Sursa/Surse de finanţare: FB IEEI 
2.7 .Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, str. prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, Comp.Administrativ etj.2. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului/comenzii de achizitie publică: 
      Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
5. Garantia de buna executie : nu este cazul  
6. Plata preţului contractului/comenzii  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de 
recepţie. Preţul contractului/comenzii 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. 

    
Întocmit, 

   adm.Cristina Popovici 
 
 

 


