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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Prorectorat Relații Internaționale 
 
Nr. înregistrare 7317 / 05.04.2018 

Aprobat 
Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL 
 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să 

depună ofertă pentru achiziția de Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103. 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Prorectorat Relații Internaționale 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 
Telefon: 0232701209 
Email: geanina.tigla@tuiasi.ro 
 

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

 
1.3 Depunerea ofertelor  
 Ofertele se vor depune la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. 

Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 
11.04.2018 ora 0900. Ofertele incomplete (fara mostre de produse) nu vor fi luate in 
considerare. 

 Oferta se va depune în plic închis cu mențiunea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, Prorectorat Relații Internaționale – Achiziție Materiale aferente proiect Erasmus+ 
KA103. 

 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate in considerare.  
 Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va publica, în termen de 

maxim 2 zile de la primirea comunicării, în catalogul de pe SICAP, produsele ofertate. 
 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Este un 

singur lot. 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la preț, producator, model, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica în mod 
obligatoriu termenul de livrare și perioada de garantie – unde este cazul. Prin termen de 
livrare se înțelege livrarea produsului finit / personalizat. 

 Fișe tehnice / Mostre 
Ofertantul va atașa ofertei tehnico-economice fișe tehnice și mostre personalizate 
conform cerintei cu grafica aleasa de participant. Acestea se vor depune la Registratura 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron 
nr. 67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 11.04.2018 ora 0900. Pe cutie se va 
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menționa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Prorectorat Relații 
Internaționale – Mostre Achiziție Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103. 
 

1.4 Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    20.04.2018 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
10/04/2018, ora: 1400  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ; 

Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract / achizitie:  
Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103. 
 

2.3 Descrierea contractului 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant 
Termen de 

livrare 

1 
Lot 1 
Poz.1 

18331000-8 

Tricou unisex personalizat material: minim 180 g/mp, 95 % 
bumbac + 5% elastan, finisare silicon,  fara cusaturi laterale, 
bandă de intărire în spatele gulerului şi bandă de întărire la 
umeri, marimi XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4 XL. 
Personalizare prin serigrafie.  Personalizare: fata tricou: 
ecuson stanga format A6, policromie, 12 sigle diferite. 
Personalizare: spate tricou: B4 intr-o culoare, 2 sigle diferite. 
Marfa se va livra sortata pe marimi si pe modelul imprimat, in 
cutii separate, cu etichetarea clara a cutiei. Se va prezenta Fisa 
Tehnica a tricoului. Se va prezenta mostra personalizata 
conform cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi 
la dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

1000 
Pana la data 

de 30.04.2018 

2 
Lot 1 
Poz.2 

30192121-5 

Pix din aluminiu personalizat o culoare, cu creion pentru 
touch screen. Mina albastra. Personalizare: 1 culoare, 
tampografie. Se va prezenta mostra personalizata conform 
cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi la 
dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

1000 
Pana la data 

de 19.04.2018 

3 
Lot 1 
Poz.3 

39294100-0 

Breloc metalic cu fisa pentru carucioare, personalizat 1 
culoare. 
O parte a fisei sa fie colorata, cealalta sa aiba gravata un 
carucior, dimensiune produs aprox. ø23 mm. Se va prezenta 
mostra personalizata conform cerintei cu grafica aleasa de 
ofertant. Furnizorul va fi la dispozitia achizitorului 12/24 
pentru eventuale modificari la conceptul grafic. 

200 
Pana la data 

de 19.04.2018 

4 
Lot 1 
Poz.4 

39294100-0 

Baterie externa personalizata 1 culoare pe husa + 1 culoare 
pe baterie  
Baterie externa cu cablu USB inclus, 2000 mAh. in suport cu 
fermoar, dimensiune: maxim 100×40×30 mm, husa de 
protectie inclusa. Se va prezenta mostra personalizata conform 
cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi la 

200 
Pana la data 

de 19.04.2018 
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Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant 
Termen de 

livrare 

dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

5 
Lot 1 
Poz.5 

30192170-3 

Sistem Mini RollUp, cu dimensiunea printului A4, pentru 
prezentare pe birou. 
Include listarea la o rezoluție de minim 2400dpi și geantă de 
nylon pentru transport.  Calitatea imprimarii sa fie la o 
rezolutie de minim 2400 dpi. Sistemul Mini RollUp-ul A4 
este format din: o caseta din aluminiu care contine printul 
personalizat si pretensionat, baza de sustinere si o tija de 
aluminiu pentru fixare in pozitie desfasurata. Printul sa fie 
realizat la o rezolutie de minim 2400 dpi, folosind cerneluri 
ecologice, fara miros sau solventi si este rezistent la umiditate.  
material: polipropilena printata / dimensiuni macheta: L: 
21cm; H: 32cm. Se va prezenta mostra personalizata conform 
cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi la 
dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

4 
Pana la data 

de 19.04.2018 

6 
 
 

Lot 1 
Poz.6 

30192170-3 

RollUp personalizat 1 fata, L: 60cm; H: 205cm, include 
listarea la rezolutie de minim 2400dpi, in ambalaj geanta 
textila, greutate: maxim 2,5Kg (sistem cu print). Printul sa fie 
realizat la o rezolutie de minim 2400 dpi, folosind cerneluri 
ecologice, fara miros sau solventi si este rezistent la umiditate. 
Material: polipropilena printata, dimensiuni macheta: L: 
60cm; H: 205cm. Se va prezenta mostra personalizata 
conform cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi 
la dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

1 
Pana la data 

de 19.04.2018 

7 
Lot 1 
Poz.7 

39294100-0 

Fanion dreptunghiular policromie, format: 16x24, material: 
interior carton, exterior matase dubla fata, personalizare 
policromie pe ambele fete după grafica beneficiarului, 
finisare: snur galben, ciucuri galbeni, cu suport confectionat 
din lemn lacuit prevazut cu dispozitive de prindere pentru 
fanioane. Se va prezenta mostra personalizata conform 
cerintei cu grafica aleasa de ofertant. Furnizorul va fi la 
dispozitia achizitorului 12/24 pentru eventuale modificari la 
conceptul grafic. 

6 
Pana la data 

de 19.04.2018 

 
 

2.4 Valoarea estimată a contractului: 
23.500,00 lei fără TVA 

 
2.5 Sursa de finanțare: 
Proiect Erasmus+ nr. 2017-1-RO01-KA103-035709.  
  
2.6 Locul de livrare a produselor: 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Rectorat – Corp T, Str. Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67 – Prorectorat Relații Internaționale. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziție directă  
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
 

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
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6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 
zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul 
contractului 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. 
 
 
 
 
 

Șef Birou Relații Internaționale, 

Prof. Sabina Săruleanu 

Administrator patrimoniu, 

Ing. Geanina Țiglă 
 


