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SECŢIUNEA I 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferte pentru atribuirea contractelor privind  
achiziţia de HÂRTIE COPIATOR. 
 
1. Informaţii generale  
1.1. Achizitor  
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică 
şi Informatică aplicată, Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr.23, Imobil ETH, 700050, Iaşi.  
Responsabil achiziţie: ing.Timofte Adrian 
Tel: +40 232278680/1277 
Fax: +40 232237627 
E-mail: atimofte@tuiasi.ro 
 
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice   
 
1.3. Depunere oferte:  
1.3.1. Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro, în Catalogul de produse din Procedura de atribuire: 

Cumpărări Directe, până pe data de 28.11.2016, ora 10.00, cu denumirea şi codul CPV indicat mai jos, astfel: 

 

LOT1-HARTIE_ETH,  

Cod CPV: 30197643-5. 

  

1.3.2. Ofertele tehnico-economice se vor depune şi pe adresa de e-mail: atimofte@tuiasi.ro, până pe data de 
28.11.2016, ora 10.00.  
 
2. Obiectul contractului achiziţiei:  
2.1. Descrierea  
2.1.1. Denumire contract: achiziţia de hârtie copiator. 
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate: conform Caietului de Sarcini.  
2.1.3. Locul de livrare a produselor:  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Str. Prof.dr. docent Dimitrie 
Mangeron nr.23, imobil ETH, 700050.  
 2.1.4. Durata contractului de achiziţie: până la plata acestuia.  
 
3. Informaţii detaliate şi complete cu privire la tipul procedurii, criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare, şi stabilirea ofertei câştigătoare:  
 
Tipul procedurii: achiziţie directă cu finalizare electronică prin catalogul de cumpărări directe din 
SEAP( www.e-licitatie.ro). 

Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT. 

Stabilirea ofertei câştigătoare:  se realizează numai prin compararea ofertelor la valoarea întregului LOT 
ofertat, prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau 
alte avantaje. 
Oferta economică va fi fermă, cu preţul detaliat pe fiecare produs ofertat în parte din cadrul unui lot, 
exprimat în RON, fără TVA, dar şi pe TOTAL LOT ofertat, exprimat în RON, 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.  
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Oferta câştigătoare pe lotul ofertat, va fi oferta care va răspunde cerinţelor minime impuse prin prezentul 
caiet de sarcini, şi care va avea preţul cel mai scăzut pe lotul respectiv. 

Notă: Ofertantului cu preţul cel mai mic îi vor fi solicitate (dacă informaţiile nu sunt suficiente la descrierea 
produselor) fişe tehnice ale produsului/produselor, cu nume producător, marcă necesare verificării îndeplinirii 
caracteristicilor minime prevăzute în documentaţia de atribuire. În cazul în care nu corespunde cerinţelor 
caietului de sarcini, oferta acestuia va fi considerată neconformă. 
 
4. Prezentarea ofertei  
4.1. Limba de redactare a ofertei:      Limba română  
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului:   Lei 
4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile  
4.4. Modul de prezentare a ofertei:  
Oferta va conţine în mod obligatoriu propunerea tehnico-financiară. 
Cerinţele impuse în Caietul de Sarcini, vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în 
măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul 
de Sarcini, atrage descalificarea ofertantului. 
 
Ofertele care depăşesc valoarea estimată sunt considerate inacceptabile.  
 
Modul de prezentare a propunerii tehnice:  
Ofertele tehnice vor respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.  
Modul de prezentare al propunerii tehnice va fi redactat analog Caietului de Sarcini – Specificatii tehnice, 
astfel încât să se asigure posibilitatea verificării uşoare a corespondenţei propunerii tehnice a ofertantului cu 
specificaţiile tehnice minime obligatorii necesare, prevăzute în Caietul de sarcini. Nu se acceptă înlocuirea 
specificaţiilor din oferta tehnică cu sintagme de genul “conform caietului de sarcini”. 
 
5.Informaţii referitoare la termenele de livrare şi plată:  
Condiţiile şi termenele de livrare: 
Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare. 
Asigurarea transportului şi cheltuielile de livrare şi manipulare, se suportă de către furnizor. 
Livrarea produselor din lotul de hârtie copiator, de către furnizor, nu va depăşi data de 05-12-2016. 
Oferta care conţine termene de livrare mai mari, va fi considerată neconformă. 
Ofertantul va furniza certificate de garanţie şi conformitate. 
 
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. 
 
6.Informaţii referitoare la încheierea contractului:  
Contractul se va încheia la adresa achizitorului din Iaşi, Facultatea IEEI, str.Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr.23, birou Administrator Şef Facultate IEEI, etaj 2, imobil ETH. 
 
7.  Anunţ de atribuire 
În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data 
încheierii contractului. 
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SECŢIUNEA II 
 

 
CAIETUL DE SARCINI 

 

 

LOT1-HARTIE_ETH 

COD CPV: 30192113-6 

 

Sursă de finanţare: proiect PN III 41BG ⁄2016. 

Valoare estimată totală LOT 1= 300 lei fără TVA. 

Termen de livrare:  nu mai târziu de data de 05-12-2016. 

 

Nr. lot/ 
Configuraţia 

Cod CPV 
DENUMIRE PRODUS/ 

Specificaţii tehnice 
U.M. Cant. 

LOT1/ 

IEEI 1 
30197643-5 

Hârtie copiator MAESTRO, format: A4. 
Hârtie copiator format: A4, clasa C, 80gr/mp, grosime: 

106mic, 104,4% grad de alb, 4,3% umiditate, 92,81% 

opacitate de tiparire, 11,8% cenusa, 500 coli/top. 

top 25 

 
 
 
 
 
 

 
 

   Întocmit, 
 
 

Director de proiect PN III 41BG ⁄2016, 
       Prof.univ.dr.ing. Cristian ZET 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


