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Ofertantul care nu foloseşte denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu
considerare. Având in vedere ca rezultatul căutărilor in SE AP nu reda întotdeauna toţi
participanţi este bine ca după postarea produsului în catalogul SEAP, operatorii
trimite şi un email prin care să transmită că produsele au fost postate. Ofertele care

postate / trimise până la această dată, nu vor fi acceptate.
Ofertantul, cu care s-a iniţiat procedura de achiziţie directă în catalogul SEAP, va transifute
tehnico-economică detaliată încărcată în S.E.A.P. autorităţii contractante la adresa
bogdan.samoil(@tuiasi.ro sau anca.gania@tuiasi.ro până în data de 20.11.2017, incluşii

:iu ai

economic

1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro în catalogul de achiziţii directe,
de 20.11.2017, inclusiv, vor avea codurile CPV, denumirea contractului din prezenta i
caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizit

până

Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea contractului

de furnizare Articole sportive şi accesorii pentru acestea.

1. Informaţii generale

1.1Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi
Direcţia Servicii Studenţeşti.
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii Sijuden eşti,

700311, Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702426

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

Achiziţie de articole sportive şi accesorii pentru acestea

Invitaţie de particip

Aprobat,
Director Direcţia  ţ

Ing. Bogdafîu
N

UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Nr.

\
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE/^"^

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi    
Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 Iaşi         .* <

ROMÂNIAt " "

Tel: 40 232 271288  Fax: 40 232 271288^ "' '
URL: www.tuiasi.ro E-mail: dss@tuiasi.ro

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI



Plasă pentru coş de baschet

Se solicită o mostră.

36
Masă de tenis de masă interior tip Donic Roller 800; tehnologie
compact; uşor de manevrat datorită sistemului de blocare de siguranţă
şi a roţilor de cauciuc de 128mm; placă 19 mm grosime; ramă metalică
de 36mm; cadru din tuburi pătrate de 25mm; fileu inclus; suport pentru
mingi şi palete; conformă cu normele europene EN14468. Dimensiuni
standard depozitare: 152,5 x 69 x 163 cm. Ambalare : cutie.

Masă de tenis de masă

Echipament tenis de câmp; Setul conţine: Stâlpi din oţel, profil rotund cu
diametru de 76 mm, vopsiţi în câmp electrostatic, pentru terenuri tenis.
Culori: alb, verde sau albastru. Include cupele de fixare în suprafaţa de
joc şi sistem de tensionare a fileului de tenis.Fileu tenis de câmp din
polipropilenă, fără noduri, grosime fir 3 mm, 5 puncte de prindere.
Culoare negru. Plasa pentru tenis include: cablu de întindere din oţel,
bandă propilenă, şurub tensionare şi ancoră galvanizată pentru banda
centrală. Aprobat de Federaţia internaţională de tenis. Dimensiuni L=
12,72m;l = l,07m.

Echipament tenis de câmp

Echipamentul set badminton: conţine 2 buc. stâlpi mobili şi fileu.Echipament set badminton
37400000-2

Lot

1

Pompă manuală de aer pentru umflat mingi.Pompă de aer
Mingi de tenis de masă tip Yoola, 6buc/set.Mingi de tenis de masă

Palete tennis de masă Winner Competition.
Se solicită o mostră.

Palete tenis de masă

Fluturaşi badminton head, din plastic, 12buc/set.Fluturaşi badminton

Mingi de baschet Molten GG7, aprobate FIBA, înveliş extern din piele
sintetică, termosudată, circumferinţa: 72-74, greutate: 500-540 gr.,
culoare: maro-portocalie, rezistente la abraziune, recomandate pentru
antrenament şi jocuri oficiale.

Mingi de baschet

Mingi fotbal pentru teren iarbă sintetică tip Select nr.10. Mingi aprobate
I.M.S., confecţionate din piele sintetică cu 32 panouri cusute manual.
Soft touch pentru antrenament şi jocuri oficiale.

Mingi de fotbal

Saltele gimnastică Izolir Polifoam bicolor, dimensiuni = 1800mm x
500mm x 10 mm. Fabricate din spumă specială care nu se deformează, işi
păstrează volumul şi proprietăţile de izolare. Strat dublu, culoare: verde
inchis/verde deschis, material: penopolietilenă, strat antibacterian, nu
absoarbe apa şi nu reţine umezeala, uşor de curăţat, greutate: 250 g,
disponibilă cu 2 benzi elastice.

Saltele de gimnastică

Tricourile microfibră şi climacool, mărime L, XL şi XXL, pentru
jocurile în echipă. Se solicită o mostră.

Tricouri de departajare colorate
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putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P. sau la adresa: Univ
Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi / Registratura (Direcţia Servicii Studenţeşti) / Str. I
Docent Dimitrie Mangeron, nr. 67, Imobil T, parter / Oficiul postai nr. 10, Căsuţa Po

2000 / Cod poştal 700050, Iaşi

1.4 Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pe loturi (toată cantitatea din cadrul lotdlui)

solicitărilor caietului de sarcini.
•S  Propunerea tehnico-fînanciară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-fînanciară astfel încât aceasta să
totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile
cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de
contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească
specificaţiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite î
sarcini.

•S  Fişe tehnice / Mostre (conform tabel de mai jos).



Mingi de baschet Molten GG7, aprobate Fiba, înveliş extern din piele sintetică, termosudată,
circumferinţa: 72-74, greutate: 500-540 gr., culoare: maro-portocalie, rezistente la abraziune,

Saltele gimnastică Izolir Polifoam bicolor, dimensiuni = 1800mm x 500mm x 10 mm. Fabricate din
spumă specială care nu se deformează, işi păstrează volumul şi proprietăţile de izolare. Strat dublu,
culoare: verde inchis/verde deschis, material: penopolietilenă, strat antibacterian, nu absoarbe apa şi nu
reţine umezeala, uşor de curăţat, greutate: 250 g, disponibilă cu 2 benzi elastice. Cantitate = 70 buc. Se
solicită o mostră. Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Mingi fotbal pentru teren iarbă sintetică tip Select nr. 10. Mingi aprobate I.M.S..Confecţionate din piele
sintetică cu 32 panouri cusute manual. Soft touch pentru antrenament şi jocuri oficiale. Cantitate = 30
buc. Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Tricouri de departajare colorate, din microfibră şi climacool, Mărime L, XL şi XXL, pentru jocurile în
echipă. Cantitate = 60 buc, Mărime L - 20 buc; Mărime XL - 20 buc; Mărime XXL - 20 buc

Valoare;
Stimat:

lei

fără
/A/Io-
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/
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3. Denumire contract:
-Lot 1: furnizare „Articole şi echipament de sport"
-Lot 2: furnizare „Plasă tip fundal de protecţie cu accesorii şi montaj incluse"
-Lot 3: furnizare „ Rigole metalice cu capac"

2.2 Descrierea contractului

/caietul de

2.1 Tip contract:
Lucrări

Produse

Servicii

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participări
sarcini:

zz/11/aaa, ora 16.11.2017, ora 12.00.

2.     Obiectul contractului:
Obiectul contractului de furnizare îl constituie:

Articole sportive şi accesorii pentru acestea
-Lot nr. 1: furnizare „Articole şi echipament de sport''
-Lot nr.2: furnizare „Plasă tip fundal de protecţie cu accesorii şi montaj incluse"
-Lot nr.3: furnizare „Rigole metalice cu capac"

Română
Lei

30 zile

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Moneda în care este exprimat preţul contractului:

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Dimensiuni: L= 1 m; 1 = 15 cm; h = 15 cm.
Se solicită o mostră.

Rigole metalice cu capac44115210-4
Lot

3

Confecţionată manual. Culoare: albă sau verde.
Teren de sport: L = 20 m, h = 5,90 m; suprafaţă totală plasă = 118 m2 x 2
buc. = 236 m2.
Teren de sport: L = 20 m, h = 7,20 m; suprafaţă totală plasă = 144 m2.
Teren de sport: L = 39,5 m, h = 5,90 m; suprafaţă totală plasă = 233 m2
Teren de sport: L = 39,7 m, h = 9,20 m; suprafaţă totală plasă = 366 m2,
Latură ochi =10 cm, grosime şnur P.A. = 4 mm, însforat, înrămat.
Se solicită o mostră.

Plasă tip fundal de protecţie cu
accesorii, de protecţie, PA, cu
accesorii (cabluri de oţel,
conexpane, întinzătoare, etc.)
incluse

39541210-1
Lot

2



2.5.Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin

2.6.Locul de livrare a produselor:
Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi, la sala de sport.

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 din catalogul S.E.A.P.

5.Garanţia de bună execuţie: Nu este cazul.

2.4. Termen de livrare/prestare/execuţie:

Pentru lotul 1 termenul de livrare şi montare este de 7 zile lucrătoare de la semnarea con^ract^lui de

ambele părţi.

Pentru loturile nr. 2 şi 3 termenul de livrare şi montare este de 7 t^ zile lucrătoare de 1^ sen(inarea

contractului de ambele părţi.

800,06 buc

Rigole metalice cu capac.Dimensiuni: L= 1 m; 1 = 15 cm; h = 15 cm. Se solicită o mostră.Transportul şi
montajul este inclus în preţ şi intră în sarcina furnizorului.44115210-4

Lot
3

0021.600,979
mp

Plasă tip fundal, de protecţie, PA, cu accesorii (cabluri de oţel, conexpane, întinzătoare, etc.) incluse.
Confecţionată manual. Culoare: albă sau verde.Teren de sport nr.3: L = 20 m, h = 5,90 m; suprafaţă
totală plasă = 118 m2 x 2 buc. = 236 m2. Teren de sport nr.2: L = 20 m, h = 7,20 m; suprafaţă totală
plasă = 144 m2. Teren de sport nr.4: L = 39,5 m, h = 5,90 m; suprafaţă totală plasă = 233 m2 Teren de
sport nr.4: L = 39,7 m, h = 9,20 m; suprafaţă totală plasă = 366 m2, Latură ochi =10 cm, grosime şnur
P.A. = 4 mm, însforat, înrămat. Se solicită o mostră .Transportul şi montajul este inclus în preţ şi intră
în sarcina furnizorului.

39541210-1
Lot
2

31.080,00

406
buc

Plasă pentru coş de baschet. Cantitate = 30 buc. Se solicită o mostră. Transportul la beneficiar este
inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Masă de tenis de masă interior Donic Roller 800; tehnologie compact; uşor de manevrat datorită
sistemului de blocare de siguranţă şi a roţilor de cauciuc de I28mm; placă 19 mm grosime; ramă
metalică de 36mm; cadru din tuburi pătrate de 25mm; fileu inclus; suport pentru mingi şi palete;
conformă cu normele europene EN14468. Dimensiuni standard depozitare: 152,5 x 69 x 163 cm.
Ambalare : cutie. Garanţie = 36 luni. Cantitate = 2 buc.

Echipament (instalaţie) tenis de câmp; Setul conţine: Stâlpi pentru terenuri tenis din oţel, profil rotund
cu diametru de 76 mm, vopsiţi în câmp electrostatic. Culori: alb, verde sau albastru. Include cupele de
fixare în suprafaţa de joc şi sistem de tensionare a fileului de tenis.Fileu tenis de câmp din
polipropilenă, fără noduri, grosime fir 3 mm, 5 puncte de prindere. Culoare negru. Plasa pentru tenis
include: cablu de întindere din oţel, bandă propilenă, şurub tensionare şi ancoră galvanizată pentru
banda centrală. Aprobat de Federaţia internaţională de tenis. Dimensiuni L= 12,72 m ; 1 = 1,07 m.
Cantitate = 1 buc. Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Echipament (instalaţie)- set badminton; conţine 2 buc. stâlpi mobili şi fileu. Cantitate = 1 buc.
Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Pompă manuală de aer pentru umflat mingi. Cantitate = 2 buc.

Mingi de fotbal pentru teren sintetic taraflex tip Select Cosmos, Molten, aprobate IMS. Confecţionate
din piele sintetică cu 32 panouri cusute manual, soft touch, pentru antrenament şi jocuri oficiale.
Cantitate = 20 buc. Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Mingi de tenis de masă Yoola, 6buc/set. Cantitate = 100 seturi. Transportul la beneficiar este inclus in
preţ şi intră în sarcina furnizorului

Palete tennis de masă Winner Competition. Cantitate = 50 buc. Se solicită o mostră. Transportul la
beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Fluturaşi badminton head, din plastic, 12buc/set. Cantitate = 20 seturi. Transportul la beneficiar este
inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

recomandate pentru antrenament şi jocuri oficiale. Cantitate = 20 buc. Transportul la beneficiar este
inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

37400000-2

Lot
1



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 zil^ de |la data
încheierii contractului/contractelor.

Preţul
de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de reqepţie
contractului nu se actualizează.

iaxini 30 zile

Plata preţului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în

6.
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Aprobate Fiba, înveliş extern din piele sintetică,
termosudată, circumferinţa: 72-74, greutate: 5C 0-540
culoare: maro-portocalie, rezistente la abraziun
recomandate pentru antrenament şi jocuri oficiale.
Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în
sarcina furnizorului.

20 buc
Mingi de baschet Molten
GG7

Dimensiuni = 1800mm x 500mm x 10 mm. Fabricate din

spumă specială care nu se deformează, işi păstvază

volumul şi proprietăţile de izolare. Strat dublu, culoaîe:

verde inchis/verde deschis, material: penopolietilenă

strat antibacterian, nu absoarbe apa şi nu reţine umezeala,

uşor de curăţat, greutate: 250 g, disponibilă cu 2 benzi

elastice. Se solicită o mostră. Transportul la beneficiar

este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

70 buc
Saltele gimnastică fzolir

Polifoam bicolor

37400000-2

Tip Select nr.10. Mingi aprobate I.M.S..Confepţiona:e
din piele sintetică cu 32 panouri cusute manual. Soft
touch pentru antrenament şi jocuri oficiale. Transpotul
la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina
furnizorului

30 buc
Mingi fotbal pentru teren

iarbă sintetică

o mostră
Şl

r
şi intră în

XXL, pentru jocurile în echipă. Se solicită
Transportul la beneficiar este inclus in preţ
sarcina furnizorului

60 bucTricouri de departajare

Colorate, din microfibră şi climacool, marine L,

Specificaţii tehniceCant.Denumire produsCod CPV
Lot

1

ipecial,
o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar

pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de

sau echivalent .Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu i

a beneficiar

Autoritatea

penru alte

:rioaie celor

ului.

Pentru lotul nr. 1 nu se acceptă repere lipsă în cadrul lotului. Recepţia se efectuează

în prezenţa ambelor părţi. Nu se acceptă livrare prin poştă, poştă rapidă, curierat, etc.

contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, mostre, fişe tehnice, ş
produse din caietul de sarcini. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inf<

prezentate în tabel.

tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fî

considerate ca fiind minimale. în acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de \i 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 ofertan

propunerea

ofertei
şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertan

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentare

CAIET DE SARCINI
Privind achiziţia de Articole sportive şi accesorii pentru acestea
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Masă de tenis Donic indoor Roller 800; este
omandată pentru interior;

tehnologie compact; uşor de manevrat datorit;

de blocare de siguranţă şi a roţilor de cauciuc

placă 19mm grosime; ramă metalică de 36mrr

cadru din tuburi pătrate de 25mm; fileu inclus
pentru mingi şi palete; conformă cu normele

EN14468. Dimensiuni standard depozitare:

152,5x69x163 cm. Ambalare : cutie. Garanţie

Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi

sarcina furnizorului

prindere. Culoare negru. Plasa pentru tenis im

de întindere din oţel, bandă propilenă, şurub t

ancoră galvanizată pentru banda centrală. Api

Federaţia internaţională de tenis. Dimensiuni

1 = 1,07 m. Se solicită fişă tehnică de Ia pro<

Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi
sarcina furnizorului.

Setul conţine: Stâlpi pentru terenuri tenis dip oţel, profil
rotund cu diametru de 76 mm, vopsiţi în câmj)
electrostatic. Culori: alb, verde sau albastru, (includ^

cupele de fixare în suprafaţa de joc şi sistem <jle
tensionare a fileului de tenis.Fileu tenis de câţnp dir

polipropilenă, fără noduri, grosime fir 3 mm,

Conţine 2 buc. stâlpi mobili şi fileu. Se solicită fişă
tehnică de la producător. Transportul la beneficia este
inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

Pompă manuală de aer pentru umflat mingi. Se soli :ită

fiţâ tehnică de la producător.j

Taraflex tip Select Cosmos, Molten, aprobate IMS.
Confecţionate din piele sintetică cu 32 panouri cusi te
manual, soft touch, pentru antrenament şi jocuri oficiale.

Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră ţn
sarcina furnizoruluiI

rtul

Yoola, 6buc/set. Transportul la beneficiar este inclus in

preţ şi intră în sarcina fhrnizorului

Winner Competition. Se solicită o mostră. Ţranspi

la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina

furnizorului

Head, din plastic, 12buc/set. Transportul la benefi^iar
este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

2 buc

1 buc

1 buc

2 buc

20 buc

100
seturi

50 buc

20 seturi

Masă de tenis Donic

indoor Roller 800

Echipament (instalaţie)
tenis de câmp

Echipament (instalaţie)- set
badminton

Pompă manuală de aer

pentru umflat mingi

Mingi de fotbal pentru teren
sintetic

Mingi de tenis de masă

Palete tennis de masă

Fluturaşi badminton

12

11

10
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incluse.
)luri de

: preţ /Iot fără TVA.Preţ catalog
Descriere: toate caracteristicile tehnice ale fiecărui produs din cadrul lotului.
Cantitate totală = 406 buc
CPV: 37400000-2

13- plasă pentru coş de baschet = 30 buc
12- masă de tenis de masă indoor = 2 buc
11- echipament tenis de câmp = 1 buc
10- echipament set badminton = 1 buc
9- pompă manuală de aer pentru umflat mingi = 2 buc
8- mingi fotbal pentru teren sintetic = 20 buc
7- mingi tenis de masă (6buc/set) = 100 set
6- palete tenis de masă = 50 buc
5- fluturaşi badminton ( 12buc/set) = 20 set
4- mingi baschet = 20 buc
3- mingi fotbal pentru teren iarbă sintetică = 30 buc
2- saltele gimnastică = 70 buc.
1- tricouri de departajare = 60 buc.

Articole şi echipament de sport, compus din:

Lotl

Pe S.E.A.P. vor fi postate produsele astfel:

montajul este inclus în preţ şi intră în sarcina

Rigole metalice cu capac. Dimensiuni: L= 1 r

cm; h = 15 cm. Se solicită o mostră .Transpo

Specificaţii tehnice

este inclus în preţ şi intră în sarcina ftirnizoru
înrămat. Se solicită o mostră .Transportul şi n
Latură ochi =10 cm, grosime şnur P.A. = 4 m

totală plasă = 366 m2

Teren de sport nr.4: L = 39,7 m, h = 9,20 m;!

totală plasă = 233 m2

Teren de sport nr.4: L = 39,5 m, h = 5,90 m; i

totală plasă = 144 m2.

Teren de sport nr.2: L = 20 m, h = 7,20 m; su

totală plasă = 118 m2 x 2 buc. = 236 m2.

Teren de sport nr.3: L = 20 m, h = 5,90 m; su

Confecţionată manual. Culoare: albă sau ven

oţel, conexpane, întinzătoare, etc.) şi montan

Plasă tip fundal, de protecţie, cu accesorii (a

Specificaţii tehnice

6 buc

Cant.

979 mp

Cant.

Rigole metalice cu capac

Denumire produs

montare incluse.

protecţie cu accesorii şi

Plasă tip fundal, de

Denumire produs

44115210-4

Cod CPV

39541210-1

Cod CPV
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Operatorii economici interesaţi să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP produsele astfel:
pentru lotul nr.l se va posta preţul fără TVA pe lot, denumirea lotului (Articole şi echipament de
sport) iar la descriere, se vor menţiona toate reperele din cadrul lotului cu cantitatea aferentă şi
caracteristici tehnice. La lotul nr. 2 şi 3 se va posta preţul unitar fără TVA/produs şi la descriere se
vor menţiona caracteristicile tehnice aferente produsului cu montare inclusă. Coduri^^ CPV sunt
menţionate mai sus şi în tabel. Ofertanţii îşi vor stabili preţul şi alte elemente necesare, pâi
20.11.2017, inclusiv. Mostrele/fişele tehnice, se vor depune sigilate cu semnătura oft
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Direcţia Servicii Studenţeşti, adresa
Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, cămin TI8 parter - secretariat (în
Bogdan Samoil), până pe data de 17.11.2017, inclusiv. După analizarea lor de către comisie,
vor returrna ofertantului.

Operatorii economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice
ale ofertei după data stabilită. în caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă.

Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar pentru lotul nr. 1 şi montare
nr.2 şi 3) şi predare-primire, încărcare - descărcare pentru toate loturile.

Durata contractului: o lună de la semnarea contractului. Preţul va rămâne nemodifi
perioada de derulare a contractului/comenzii.

Produsele la livrare trebuie să fie însoţite de declaraţie de conformitate.
Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare pentru lotul nr.l, 1

livrare şi montare (pentru loturile nr.2 şi 3) şi termenul de garanţie pentru produsele
solicitat.

Referitor la termenul de livrare: operatorul economic trebuie să menţioneze clar termeni
şi montare (pentru loturile nr.2 şi 3) şi termenul de garanţie la produsele unde este solicitat. C

nu respectă termenele de livrare şi montare (pentru loturile nr.2 şi 3), termenele de garanţie
unde este solicitat, menţionate în invitaţia de participare vor fi considerate neconforme.

Lot 3
Rigole metalice cu capac
CPV: 44115210-4
Cantitate = 6 buc.
Descriere: toate caracteristicile tehnice.
Preţ catalog: preţ produs fără TVA.

Lot 2
Plasă tip fundal de protecţie, cu accesorii şi montaj incluse
CPV: 39541210-1
Cantitate = 979 mp
Descriere: toate caracteristicile tehnice.
Preţ catalog: preţ produs/mp fără TVA.


