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Nr. ETTI  495 / 27.09.2016 
 

Invitație de participare 
 

ACHIZITIE DIRECTA 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului 
de achizitie „Carnete de student personalizate”. 
 
1. Informații generale 
1.1. Achizitor 
Denumirea: 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 
1.2 Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP si totodata transmiterea acestora către 
achizitor la Administrația facultății este de 01.10.2016 ora 10:00. 
1.3 Depunere oferte 
Ofertele se încarcă în catalogul electronic SEAP și se depun totodată în format tiparit la biroul 
Administratorului Sef al Facultății ETTI sau la secretariatul facultății, B-dul Carol I nr. 11A, IAŞI – 
700506, Imobil A, etaj 1, sala III.36. 
 
2. Obiectul contractului de achizitii 
2.1 Contract de furnizare produse ”Carnete de student personalizate” 
2.2 Descrierea produselor care se dorește a fi achiziționate este precizată în caietul de sarcini 
publicat împreună cu această invitație de participare. 
2.3 Livrarea produselor 
Produsele se vor livra la adresa achizitorului menținionată mai sus în această invitație de 
participare. Pretul final va include si transportul al beneficiar. 
2.4 Durata contractului de achizitie: până la data efectuării plății de către beneficiar, maxim 30 de 
zile de la data livrării produselor 
2.5 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai mic. 
 
 
         Administrator Sef, 
        Dr.ing. Gina Corban 
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Anexă 
 

Caiet de sarcini 
 
Obiectul contractului este achizitionarea de “Carnete de student personalizate” conform tabelului 
de mai jos: 
 
Nr 
crt 

COD CPV Denumire  produs UM Cant. 

1 22456000-1 

Carnete de student personalizate avand urmatoarele 
caracteristici: 

• 24 file/48 pagini + coperti 
• Paginile interioare din hartie 70g/mp 
• Copertile din carton lucios de 250g/mp 
• Tiparite intr-o singura culoare – negru 
• Dimensiuni 70x105 mm 
• Sistem de legare file - 2 capse 

buc 350 

 
Termenul de livrare a produselor: 10 zile de la semnarea contractului 
Recepția produselor se va realiza la adresa beneficiarului. 


