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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata / Administrativ                      
Nr.  306 IEEIA /09.05.2016 

 

 

 

Invitatie de participare 
 

  În vederea achiziţionării unor Materiale organizare Concurs National Studentesc “DUMITRU BARBULESCU” 2016  vă solicităm 
să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră . 
 
1. Informaţii generale 
1.1.Achizitor : Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrica Energetica si 
Informatica Aplicata, Blvd. Prof. dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi–700050.Tel: 0232/278683, int.1121, email: 
cnistor@tuiasi.ro. 
Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din  
Iaşi, Blvd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iaşi -700050. 
1.2.Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP si totodata transmiterea acestora către achizitor la  
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, blvd. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, 
parter, Iaşi –700050 , cu menţiunea : Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie 
Electrica, Energetica si Informatica Aplicata - Materiale organizare Concurs National Studentesc “DUMITRU 
BARBULESCU”2016, este de 16.05.2016 ora 13.00 . 
1.3.Depunere Oferte: Ofertele se încarcă în catalogul electronic SEAP și se depun totodată în format tiparit la 
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Blvd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, 
Iaşi -700050 . 
 
2. Obiectul contractului de achizitie 
2.1. Descrierea contractului : Contract de furnizare Materiale organizare Concurs National Studentesc “DUMITRU 
BARBULESCU” 2016  , conform cantităţilor şi caracteristicilor tehnice detaliate în caietul de sarcini disponibil la adresa 
de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice. Caietul de sarcini este ataşat acestei invitaţii. 
2.2. Termen de livrare : Produsele se vor livra in maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului /comenzilor 
de ambele părţi la adresa achizitorului din Iasi, Str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 23, magazie- etj.1. 
2.3. Durata contractului de achizitie: pana la data efectuarii platii de catre beneficiar, maxim 30 de zile de la data 
livrarii produselor. 
2.4 Criteriul de atribuire : PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 
 Oferta va fi ferma, cu pretul detaliat pe fiecare produs ofertat în parte, exprimat în lei, fără TVA,  pret care va include 
si costul de livrare la adresa achizitorului, alte taxe, etc. Preturile nu pot fi ajustate pe toată durata de derulare a 
contractului/comenzii.  
 
3. Plata : prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maximum 30 de zile de la data 
recepţiei produselor, în baza facturii fiscale, a contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. 

 
 

Administrator Sef Facultate, 
          ing. Camelia Nistor 
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ANEXA                                                                    

  
CAIET DE SARCINI – Materiale Organizare Concurs National Studentesc 

“DUMITRU BARBULESCU” 2016    

 

NOTA: 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 >>. 
 
TABEL NR. 1 

Nr.crt 
cod CPV Denumire produs UM Cant.

1. 

39294100-0 

Pixuri personalizate din plastic corp alb tip FINBALL buc. 30 

2. Ecuson vertical personalizat buc. 30 

3. Snur textil simplu cu carabina pentru ecuson  buc. 30 

4. Breloc cu ruleta personalizat tip LEVEL; 1 metru + nivela. Material plastic 
Dimensiuni: 43×42×9 mm buc. 30 

5. Diplome de participare personalizate A4 cut. 30 

6. Diplome premii personalizate pe carton lucios color A4 cut. 30 

 
Macheta : 
 

 
Text de inscriptionat: 
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si 
Informatica Aplicata. 
 
Produsele se vor livra in maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului /comenzilor de ambele părţi la adresa 
achizitorului din Iasi, Facultatea IEEIA, Str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 23, magazie- etj.1. 
  

 
Administrator  Sef  Facultate , 

ing. Camelia Nistor 


