
detaliată  încărcată  în  S.E.A.P şi
viorica.comsa@tuiasi.ro până în data

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică

„Carcase cu suport pentru echipamente mobile POS"

1. Informaţii generale
1.1Achizitor

Denumirea:  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: Str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc Tudor

Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Viorica Comşa

Telefon: 0232 271288
Email: viorica.comsa@tuiasi.ro

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

1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 10.04.2017, ora

10.00 şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică

autorităţii    contractante  la  adresa  de  e-mail
de 10.04.2017, ora 10.00, pentru a putea fi   iniţiată

procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:
Carcasă cu suport pentru echipamente mobile POS
CPV: 42113120-1
Descriere: carcasă executata din tabla de aluminiu 1.5mm debitat cnc si indoit, cu ax de
susţinere din plexiglas acrilic de15mm pentru a asigura susţinerea echipamentelor POS
din Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi.
Preţ catalog: preţ buc fără TVA.
1.4Modul de elaborare a ofertei

^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toată cantitatea produsului din caietul de
sarcini.

^ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico - financiară astfel încât aceasta să respecte

în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile solicitate cu
privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de
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2.4Valoarea estimată a contractului: 4.700,00 lei fără TVA
2.5Termen de livrare: în maxim 7 (şapte) zile lucrătoare de la semnarea contractului.
2.6Durata contractului de achiziţie publică: 45 de zile de la semnarea contractului de ambele

părţi
2.7Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin.
2.8Locul de livrare a produselor: Cantina şi Căminele T1-T20 din Campusul studenţesc

Tudor Vladimirescu din laşi.
3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă
4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare.

Preţul cel mai scăzut
5.Garanţia de buna execuţie : Daca este cazul.
6.Plata preţului contractului.

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic (în oferta
sa), în maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie, a notei de
recepţie şi a prcesului verbal de recepţie - montare. Preţul contractului nu se actualizează.
7.Anunţ de atribuire.

în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de
la data încheieriicontractului.
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1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de
sarcini:

07.04.2017, ora 11:00

2. Obiectul contractului: Achiziţionarea de „Carcase cu suport pentru echipamente mobile
POS".
2.1Tip contract:

Lucrări    ?;
Produse  0
Servicii   D;

2.2Denumire contract: Achiziţionarea de „Carcase cu suport pentru echipamente mobile
POS".

2.3Descrierea contractului

Română
Lei
30 de zile

1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

achiziţie publică. Oferta încărcată în S.E.A.P trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile
tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

^ Fişe tehnice / Mostre (Da).



Descriere

Carcasă POS compusă dintr-o parte superioară executată din tablă de aluminiu
1.5mm debitat cnc şi îndoit pentru a asigura suţinerea echipamentului POS. Acesta va fi
vopsită în câmp ectrostatic cu culoarea gri-argintiu.

Partea centrală va fi compusă dintr-un ax de susţinere care se va termina la
partea inferioară cu un suport executat din plexiglas acrilic 15mm. în interiorul suportului
se va regăsi un mecanism care va permite părţii superioare (carcasei ce susţine
echipamentul POS) să facă o rotaţie de 180 grade.

Orice ajustare, modificare de formă a carcasei intră in sarcina ofertantului şi se va
asigura pe perioada derulării contractului şi în preţul acestuia.

Transportul şi montajul carcaselor intră în preţul de achiziţie al acestora şi va fi
asigurat până în incinta locului de montare (Cantină şi Cămine - de la T1 la T20) de către
ofertantul declarat câştigător.

Livrarea, recepţia şi montajul produselor se va efectua în timpul programului de
lucru, de luni până vineri, la sediul autorităţii contractante în intervalul orar 8:00 -15:00 .

Schiţă

Lungimea tijei de suţinere de aproximativ 170 mm,
Dimensiuni suport plexiglax de fixare: 70 mm x 70 mm. Acesta se va fixa de partea
inferioara a suprafeţei de fixare şi totodată va presupune perforarea suprafeţei pentru a
asigură intruducerea tijei de oţel.

Cantina şi  Căminele
T1-T20 din Campusul
studenţesc     Tudor
Vladimirescu din laşi.

Locul de livrare si
montare al produselor

7 (şapte) zile lucrătoare de
la semnarea contractului!.
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi

prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii

tehnice.Cerinţele impuse 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.
Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

CAIET DE SARCINI
Sursa de finanţare: Tarif cămin




