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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

Nr. înregistrare 703 IEEI /14.07.2017 
 

   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru 

atribuirea contractului/comenzii de achiziţie publică „ Materiale electrice poarta-IEEI ” 
1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: str.prof.dr.docent „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Popovici Cristina 

Telefon: 0232/278680 int.1116 
Email: cristina.popovici@tuiasi.ro 
 

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

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 19.07.2017, ora 
13,00 la codul CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  

1.3.1 In Catalogul de produse din SEAP se va introduce lotul ofertat, cu denumirea si 
codul CPV, astfel : 

LOT 1- MAT_EL_POARTA_IEEI, Cod CPV:31681410-0 
1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată  se va depune pe adresa de email: 

cristina.popovici@tuiasi.ro  pana pe data de 19.07.2017, ora.13,00. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

� Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele şi serviciile 
specificate in invitatia de participare.  

� Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în invitatia de participare si sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la oferta tehnică precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să 
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost 
acestea stabilite in invitatia de participare. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractul/comenzii:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: furnizare produse 

2.2 Denumire contract: Materiale electrice poarta-IEEI 
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2.3 Descrierea contractului : 

Nr. 

LOT 
Cod CPV 

Denumire produs/specificatii tehnice minime 
 Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, marca de 
fabrica sau de comert sunt mentionate pentru a identifica cu usurinta tipul de 
produs. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea <<sau 
echivalent >>. 

 

U/M Cantit. 

0 1 2 3 4 

Cablu cu izolatie si manta din PVC flexibil  MYYM 3X2,5 M 100 

Droser /balast fluorescent 18W 230V buc. 4 

Bloc 3 prize(priza multipla mobila) cauciucate fara cablu 16A buc. 2 

Banda dublu adeziva uz interior •  Dimensiuni Lxl (mm): 5000x20 buc. 2 

Disjunctor diferential SCH DPNA F+N  25A, 4.5kA buc. 1 

LOT

1 

31681410- 0 

 

Disjunctor diferential SCH DPNA F+N  10A, 4,5 kA buc. 1 

 

2.4 Valoarea estimativă a comenzii: 536 lei (fără TVA) 

2.5 Termen de livrare: maxim 10 zile de la semnarea comenzii 

2.6 Sursa/Surse de finanţare: FB IEEI 
2.7 .Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, str. prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, Comp.Administrativ etj.2. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului/comenzii de achizitie publică: 
      Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
5. Garantia de buna executie : nu este cazul  
6. Plata preţului contractului/comenzii  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de 
recepţie. Preţul contractului/comenzii nu se actualizează. 
7. Anunț de atribuire 
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina 
proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în 
termen de 15 zile de la data încheierii contractului. 
 

   Întocmit, 
   Adm.Cristina Popovici 


