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Invitatie de participare 
 

  În vederea achiziţionării urmatoarelor Servicii de tiparire carti  vă solicităm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta 
dumneavoastră . 
 
1. Informaţii generale 
1.1.Achizitor : Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrica Energetica si 
Informatica Aplicata, Blvd. Prof. dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi–700050.Tel: 0232/278683, int.1116,  
email: cristina.popovici@tuiasi.ro. 
Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi,  Blvd. Prof. dr. 
docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iaşi -700050. 
1.2.Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP si totodata transmiterea acestora către achizitor la  
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, blvd. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, 
parter, Iaşi –700050 , cu menţiunea : Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie 
Electrica, Energetica si Informatica Aplicata – Servicii de tiparire carti  , este de 26.10.2016 ora 12.00 . 
1.3.Depunere Oferte: Ofertele se încarcă în catalogul electronic SEAP și se depun totodată în format tiparit la 
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Blvd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, 
Iaşi -700050 . 
 
2. Obiectul contractului de achizitie 
2.1. Descrierea contractului : Contract de furnizare Servicii de tiparire carti  , conform cantităţilor şi caracteristicilor 
tehnice detaliate în caietul de sarcini disponibil la adresa de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice. 
Caietul de sarcini este ataşat acestei invitaţii. Valoarea estimata : 1 692 lei. 
2.2. Termen de prestare : Serviciile se vor presta in maxim 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului / 
comenzilor de ambele părţi la adresa achizitorului din Iasi, Str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 23. si predarii 
documentatiei de catre achizitor. 
2.3. Durata contractului de achizitie: pana la data efectuarii platii de catre beneficiar, maxim 30 de zile de la  
transmiterea situaţiei de plată acceptată de achizitor. 
2.4 Criteriul de atribuire : PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 
 Oferta va fi ferma, cu pretul detaliat pe fiecare serviciu ofertat în parte, exprimat în lei, fără TVA,  pret care va include 
si costul de livrare la adresa achizitorului, alte taxe, etc. Preturile nu pot fi ajustate pe toată durata de derulare a 
contractului/comenzii.  
 
3. Plata : prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maximum 30 de zile de la data 
finalizarii serviciilor, în baza facturii fiscale, a contractului de achiziţie şi a procesului verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă a serviciilor, semnat de către ambele părţi. 

 
 

Administrator patrimoniu, 
          Cristina Popovici 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 



 

ANEXA                                                                    

  

 
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. 

Nr. 
crt 

cod CPV Denumire Serviciu UM Cant. 

1.  79800000-2 

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 . 

buc 29 

2.  79800000-2 

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. 

buc 29 

 
TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR: maxim 15 de zile de la data predării documentaţiei de către achizitor. 
 
EMITEREA FACTURII: maxim 4 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a 
serviciilor, de către ambele părţi. 

LIVRAREA: se va face la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată, str.Prof.Dr.docent 
Dimitrie Mangeron, nr.23, Iaşi. 

TERMEN DE PLATĂ:  maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor, în cont de 
Trezorerie. 

Sursa de finanţare: Contract TEMPUS 544197/2013. 
 
 
Redactat, 
C. Popovici 

   Întocmit, 
Responsabil  proiect TEMPUS 544197/2013, 

  Prof.univ.dr.ing. Dorin Lucache 
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