
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 transmJite o^erta
tehnico-economică detaliată încărcată în S.E.A.P. autorităţii contractante la adresa de e-mail:
bogdan.samoil@tuiasi.ro sau anca.gania@tuiasi.ro până în data de 10.11.2017, pentru a putea fi
iniţiată  procedura  de  achiziţie  directă  pe  S.E.A.P. sau  la  adresa:  Universitatea

:oru
vor
fostau

de 10.11.2017, inclusiv, vor avea codurile CPV, denumirea contractului din prezenta invitaţie şi
caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii wtvw.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
Ofertantul care nu foloseşte denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie luat în
considerare. Având in vedere ca rezultatul căutărilor in SEAP nu reda întotdeauna toţi opera
participanţi este bine ca după postarea produsului în catalogul SEAP, operatorii economici

data

ţeşti,

kăpe

ude:

ontractului

Invitaţie de participar

Achiziţie de articole sportiv

Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi sâ depuoerpentru atribuirea
de furnizare Articole sportive.

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

j1.2Publicarea 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 în catalogul de achiziţii directe, pe

Direc

„bHEORGHE ASACHI" DIN JAŞI

Nr.j^/^///20

Tel: 40 232 271288  Fax: 40 23
URL: www.tuiasi.ro E-mail: dss

DIR E C ŢI ASE R VIC11 S T U

MINISTERUL EDUCAŢIEI NA
Universitatea Tehnică „Gheorghe

Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron n



3. Denumire contract:
- Lot nr. 1: furnizare „Articole sportive''

2.1 Tip contract:
Lucrări

Produse

Servicii

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/^aietul de
sarcini:

zz/11/aaa, ora 08.11.2017, ora 12.00.

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

Achiziţie de Articole sportive
- Lot nr. 1: furnizare „Articole sportive''

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:

lp ani gaţanţie
ntru p^ci,

3| ani gar^nţie
p^ntru cel^lalte

npondnte.

Masă de tenis de masă exterior tip Cornilleau Pro 510. Conform
standardului EN 1446801. Dimensiuni 274cm x 152,5 cm x 76 cm,
greutate masă 77 kg, ambalare 97 kg. Placa melaminată 7 mm, rama
60mm, picioarele se pot fixa in pardoseală, fileu inclus, strat antireflexie
Mattop reduce reflexia razelor solare,

Masa de tenis de masă37400000-2

perioada de

garanţie

Specificaţii tehnice
Denumire produs

Cod
CPV

Nr
lot

1.4 Modul de elaborare a ofertei

^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pe loturi (toată cantitatea din cadrul lotijlui) Conform
solicitărilor caietului de sarcini.

^ Propunerea tehnico-fînanciară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-fînanciară astfel încât aceasta să resdecte 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 legatei de jbiectul
contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate
specificaţiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite îp caiptul de
sarcini.

^ Fişe tehnice (conform tabel de mai jos).

Str. Prof. Dr.
a Poştala nr.

Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi / Registratura (Direcţia Servicii Studenţeşti) /
Docent Dimitrie Mangeron, nr. 67, Imobil T, paiter / Oficiul postai nr. 10, Căsu

2000 / Cod poştal 700050, Iaşi



îatocmit,

data
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile cje la
încheierii contractului/contractelor.

2.4.Termen de livrare/prestare/execuţie:

Pentru lotul 1 termenul de livrare şi montare este de 7 zile lucrătoare de la semnarea contracului de

ambele părţi.

2.5.Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin

2.6.Locul de livrare a produselor:
la sala de sport.

Masa de tenis de masă exterioară se livrează în Campusul studenţesc Tudor Vladimires^u din
Iaşi,la căminul studenţesc T3-4.

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.

6.Plata preţului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în ma^im 3J) zile
de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de recepţie, ^reţul
contractului nu se actualizează.

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

Masă de tenis de masă exterior Cornilleau Pro 510. Conform standardului EN 1446801. Dimensiuni
274cm x 152,5 cm x 76 cm, greutate masă 77 kg, ambalare 97 kg. Placa melaminată 7 mm, rama
60mm, picioarele se pot fixa în pardoseală, fileu inclus, strat antireflexie Mattop reduce reflexia
razelor solare, 10 ani garanţie pentru plăci, 3 ani garanţie pentru celelalte componente. Cantitate = 1
buc. Transportul la beneficiar este inclus in preţ şi intră în sarcina furnizorului

37400000-2
Lot

1

Denumire produs
Cod
CPV

Nr
lot

2.2 Descrierea contractului



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

Lot nr.l
Articole şi echipament de sport, compus din:

j
i1- Masă de tenis de masă outdoor =1 buc

CPV: 37400000-2
Cantitate totală = 1 buc
Descriere: toate caracteristicile tehnice ale fiecărui produs din cadrul lotului.
Preţ catalog: preţ /lot fără TVA.

b)Masă de tenis de masă exterior Cornilleau Pro 510.
Conform standardului EN 1446801. Dimensiun^ 274cţn x
152,5 cm x 76 cm, greutate masă 77 kg, ambal^re 97 kg.
Placa melaminată 7 mm, rama 60mm , picioarele se pot
fixa în oardoseală, fileu inclus, strat antireflexif Mattpp
reduce reflexia razelor solare, 10 ani garanţie p^ntru plăci
şi 3 ani garanţie pentru celelalte componente. Cântitat^ =
1 buc. Transportul la beneficiar este inclus in pr
în sarcina furnizorului

1 bucMasă de tenis de masă

exterior Cornilleau Pro 510

37400000-2

1
Specificaţii tehniceCant.Denumire produsCod CPV

Lot
1

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

Aconsiderate ca fiind minimale. In 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.

Pentru lotul nr. 1 nu se acceptă repere lipsă în cadru^ lotului. Recepţia se efectuează a beneficiar
în prezenţa ambelor părţi. Nu se acceptă livrare prin poştă, poştă rapidă, curierat, etc. Autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, mostre, fişe tehnice, şi pentru alte
produse din caietul de sarcini. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inferioar^ celor

prezentate în tabel.

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

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.

CAIET DE SARCINI
privind Achiziţia de Articole sportive



L

Adrn.patrimoniu,

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. Codurile CPV sunt menţionate mai sus şi în tabel. Ofertanţii îşi vor stabili
preţul şi alte elemente necesare, până în data de 10.11.2017, inclusiv. Mostrele/fişele tehniceL se vor
depune sigilate cu semnătura ofertantului la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Direcţia
Servicii Studenţeşti, adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor VladimirescU, cămin TI 8

parter - secretariat (în atenţia ing. Bogdan Samoil), până pe data de 10.11.2017, incluşi^. După
analizarea lor de către comisie, mostrele se vor returrna ofertantului.

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

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

Durata contractului: o lună de la semnarea contractului. Preţul va rămâne nemodificat pe toată
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 şi termenul de

garanţie pentru produsele unde a fost solicitat.
Ofertele care nu respectă termenul de livrare şi termenule de garanţie la produsele unde ^ste s^licitat,

menţionate în invitaţia de participare vor fi considerate neconforme.


