
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii econo
ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „
Direcţia Servicii Studenţeşti"

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: Laura Elena Plămădeala

Telefon: 0232702420
email: laura.plamadeala@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
25.09.2016 inclusiv şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe
site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu
care s-a iniţiat procedura de achiziţia directă pe SEAP, va transmite oferta
tehnico - economică detaliată la adresa de e-mail laura.plamadeala@tuiasi.ro
în termen de maxim 3 zile de la iniţierea procedurii de achiziţie directă pe
SEAP (dacă este cazul - oferta tehnico-economică detaliată se va solicita în
cazul achiziţiilor de lucrări, servicii şi furnizare produse complexe).

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 sa respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ 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, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
^ Fişe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului:Lei

VITAŢIE DE PARTICIPA

Aprobat,
Director Direcţia Semfciadenţeşti
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2.4 Valoarea estimată a contractului: 280,00 lei (fără TVA.)

2.5Termen de livrare: 4 zile lucratoare de la semnarea comenzii.

2.6Sursa/Surse de finanţare:Tarif cămin.

2.7  Locul de livrare a produselor: cămin T18 din Campusul studenţes
Tudor Vladimirescu din laşi.

j
3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilire
ofertei câştigătoare
Preţul cel mai scăzut

5.Garanţia de buna execuţie (în  cazul contractelor  de servicii d
proiectare/lucrări) - nu este cazul

I
6.Plata preţului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatoru

economic, în maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de
achiziţie şi a notei de recepţie. Preţul contractului nu se actualizează.

7.Anunţ de atribuire
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagin

proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ d
atribuireîntermen de 15 zile de la data încheieriicontractului.

întocmit,
Ing.Laura Elena Plă^ădeai

Conform legislaţiei in
vigoare.

Conform
specificaţiilor      din
caietul de sarcini

1 bucŞtampilă Colop Printer Oval
55 - Dater

30192153-8

Conform legislaţiei in
vigoare.

Conform
specificaţiilor     din
caietul de sarcini

2 buc

Ştampilă  dreptunghiulară
Colop P4030192153-8

Perioada de
garanţie

Specificaţii tehniceCant.
Denumire

produs/serviciu/lucrare
Cod CPV

Nr.

Crt.

i
1.5  Termen limită  pentru solicitarea clarificărilor  privind invitaţia de
participare/caietul de sarcini:

zz/ll/aaa, ora: 22.09.2017 (dacă este cazul)

2. Obiectul contractului: Achiziţionarea a 3 buc ştampile Direcţia Servicii
Studenţeşti.
2.1Tip contract:

Lucrări   ;
Produse 0;
Servicii  ;

2.2Denumire contract: Furnizare 3 buc ştampile Direcţia Servicii Studenţeşti.
2.3Descrierea contractului

30.09.201Perioada minimă de valabilitate a ofertei:



întocmit
Ing. Laura Elena Plăădeai

CASERIA D.S.S

DATA
Direcţia Servicii Studenţeşti

CASIER
Petrache Dorica

MODEL 3

MODEL 2   DIRECŢIA SERVICII
STUDENŢEŞTI

ING. COSTINA TESLARIU

MODEL 1  DIRECŢIA SERVICII
STUDENŢEŞTI

ADM. FIN. LAVINIA PONCU

in

Conform
legislaţiei
vigoare.

Model 31 bucŞtampilă ovală Colop
printer P 55 Dater.
Material suport ştampilă
plastic, Tuşieră
ştampilă inclusă,
Amprentă ştampilă
inclusă.

30192153-8

in

Conform
legislaţie
vigoare.

2 buc
Model 1,2Stampila

dreptunghiulară cu
text Colop P40 de
dimensiunea amprentei:
23x59mm. Material
suport ştampilă plastic,
Tuşieră ştampilă
inclusă, Amprentă
ştampilă inclusă.

30192153-8

Perioa<
de garanţie

Specificaţii
tehnice

Cant.Denumire produsCod CPV
Nr.

Crt.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Ştampile DSS
CPV: 30192153-8
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ lei fără TVA, pentru tot lotul format din 3 ştampile.

CAIET DE SARCINI
Sursa de finanţare: tarif cămin


