
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 11221/15.06.2017 

Aprobat  
Rector, 

Prof. Dr. Ing. Dan Caşcaval 
 
 

In SEAP se va publica Audit financiar contracte de cercetare 
Cod CPV 79212100-4 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Direcţia de Management şi Monitorizare a Proiectelor invită operatorii economici interesați 
să depună  pentru atribuirea contractului de achiziție publică „ Audit financiar contracte 
de cercetare”. 

 
1. Informații generale 

 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
DMMP, Str. Prof Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, nr 67 
Responsabil achiziție: Gina Corban 

Telefon: 0232701631 sau 0232701691 
Email: gcorban@etti.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 publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 19.06.2017 ora 
11:00 și va avea codul CPV 79212100-4. Simultan ofertantul va transmite o 
instiintare referitoare la postarea ofertei in SEAP la adresa 
gcorban@etti.tuiasi.ro. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura de achiziția directă 
pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată registratura Universităţii 
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr 67, 
Iaşi, cam 02, în termen de maxim 1 zi de la inițierea procedurii de achiziție directă 
pe seap. 
 
 
 
  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

B-dul Carol I nr. 11A 
IAŞI - 700506 

ROMANIA 
Tel: +40-232-270041; Fax: +40-232-217720  

http://www.e-licitatie.ro/


1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de 

sarcini. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate 
prin caietul de sarcini. 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă 
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

   
1.4  Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 

participare/caietul de sarcini: 
16.06.2017 ora 14  

 
  
2. Obiectul contractului 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐ 
Produse ☐ 
Servicii x  
 

2.2 Denumire contract:  
Audit financiar contracte de cercetare 
 

2.3 Descrierea contractului 
Servicii de verificare a cheltuielilor şi întocmire a rapoartelor privind constatările 

factuale pentru verificările cheltuielilor pentru  contracte de cercetare științifică PN II şi 
respectiv PN III cu etapa finala sau etapa intermediara unica in 2017. Numarul de 
proiecte este estimat este de 36. Numarul de proiecte poate varia in functie 
instructiunile primite de la finantator. 
 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
 28.739 lei (fără T.V.A.) pentru 36 de proiecte 
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 
 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor, cu încadrarea în graficul de prestare a 
serviciilor prevăzut în caietul de sarcini. 
 
2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
Venituri proprii 
  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 



Rectoratul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Direcţia de Management şi 
monitorizare a proiectelor, str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr 67, Iaşi 
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 
Cel mai bun raport calitete/preţ 
 

5. Garantia de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări) 
5% din valoarea contractului fără TVA 
 

6. Plata prețului contractului/comenzii  
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, comenzii 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. 
 

Întocmit 
      Ing. Nicoleta Cuciureanu 
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