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Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea 
contractului de furnizare a unor Servicii de mentenata Matlab si Simulink. 

1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Automatică și Calculatoare 

Adresa: Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27, cod postal 700050 
Localitatea: Iași 
Tel/Fax: 0232/231343 

1.2 Termen de depunere a ofertelor la: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași,  
str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27, cod postal 700050-registratura  si de 
incărcare in catalogul SEAP, (data și ora): 23.11.2016, ora 1200 

1.3 Depunere oferte: Ofertele  se încarcă în catalogul electronic SEAP  
2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract:  Servicii de mentenata Matlab si Simulink. 
2.1.2 Descrierea serviciilor ce vor  fi achiziționate: Se vor presta serviciile  conform 

specificațiilor , ce se găsesc detaliate în caietul de sarcini ce se poate vedea accesând: 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

2.1.3 Valoarea estimata: 15470  lei fără TVA. 
2.1.4 Termenul de prestare a serviciilor: conform precizărilor din caietul de sarcini.. 
2.1.5 Sursa de finanțare: finanțare de bază. 
2.1.6 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 
a) Lucrări  ☐ ; 
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b) Produse ☐; 
c) Servicii ☒ ; 

Locul de livrare: Facultatea de Automatică și Calculatoare 
, Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 27 

2.1.7 Durata contractului de achiziție: până la 30.11.2017 
3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câștigătoare 
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-lictatie.ro până pe data de 23.11.2016 ora 1200, 
vor avea codurile din caietul de sarcini.  
Prezentarea ofertei 

3.1 Limba de redactare a ofertei:                Limba română 
3.2 Moneda în care este exprimat prețul contractului:               Lei 
3.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    45 zile 
3.4 Modul de prezentare a ofertei:  în catalogul SEAP 

 
 
Cerințele impuse în anexă sunt cerințe minime. 
Propunerea financiară se va prezenta în catalogul SEAP   

nr.crt.  Cod CPV  Denumire serviciu  U/M 

1.  72260000-5 

Prestararea serviciului constă în : 
Service Maintenance pe durata a 3 ani, pentru 
produsele MATLAB si Simulink  
licenta # 280815, de tip Individual (Third Party 
Developer) 

1 

 
 

3.5 Informații referitoare la termenele de livrare: conform prevederilor din  caietul de sarcini. 
4. Descrierea obiectului contractului 

Conform caracteristicilor din anexă. 
Termen de plată:  Plata se va face in termen de 30 zile de la recepția serviciilor, in cont 
Trezorerie. 
Prețul contractului nu se actualizează. 
 
Caietul de sarcini este atașat acestei invitații. 
 

Anexa 
Caiet de sarcini 

 
Lotul unic 
Termen de prestare a serviciilor: pana pe data de 30.11.2016. 
Serviciile de mentenanta soft, cod CPV: 72260000-5 , vor consta in urmatoarele: 
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nr.crt.  Cod CPV  Denumire produs  U/M  Cant. 

1.  72260000-5 

Prestararea serviciului constă în : 
Service Maintenance pe durata 
a 3 ani, pentru produsele 
MATLAB si Simulink 
licenta # 280815, de tip 
Individual (Third Party 
Developer) 

buc 1 

 
 

Administrator Sef Facultate 
Ing. Corneliu Vasilachi 
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Model contract 
Contract de prestari de servicii 

nr.  
 
 

 
1. Definiţii 
 În acest contract, următorii termeni vor fi interpretaţi conform explicaţiilor următoare : 
 a) "Contract" reprezintă acordul intervenit intre Beneficiar şi Prestator, în forma semnată în ambele părţi. 
 b) "Valoarea contractului" reprezintă suma rezultată din calculul efectuat în Anexa A la prezentul 
contract, care rămâne valabilă până la data achitării bunurilor achiziţionate, în lei. 
 c) "Bunuri" reprezintă toate obiectele, serviciile sau materialele pe care Prestatorul este obligat să le 
livreze Beneficiarului, conform clauzelor Contractului. 
 d) "Beneficiar" este UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" IAŞI, cu sediul în Iaşi, 
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 27 , în calitate de cumpărător. 
 f) “Prestator” în calitate de prestator. 
 
2. Părţile contractante 

Între,  
autoritatea contractantă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr.67, Imobil T, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza Hotărârii Guvernului 
nr.223/24.03.2005–Anexa 3 – poz.29, codul fiscal 4701606, Cod IBAN: RO18TREZ406504602X000736, deschis la 
Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA – Rector, Dr.Ec.jr.Petru CONDREA – Director 
General Administrativ, Ec .Mariana CRIVOI – Director Economic, în calitate de beneficiar 
şi 
S.C. “ 
a intervenit următorul Contract de Prestări - Servicii: 
 
3. Obiectul contractului 

Prestatorul se obligă să  furnizeze Beneficiarului, pana la data de 31.11.2016, serviciile din Anexa A în 
conformitate cu oferta  înregistrate sub nr.. 
 
4. Valoarea contractului 
 Conform ofertetei înregistrate sub nr, valoarea contractului este de: 

 
 
5. Prestarea serviciilor  
 Prestararea serviciului constă în : 
Service Maintenance pe durata a 3 ani, pentru produsele MATLAB si Simulink  
licenta # 280815, de tip Individual (Third Party Developer) 
 
6. Condiţii de livrare 

Service Maintenance pe durata a 3 ani, pentru produsele MATLAB si Simulink  
licenta # 280815, de tip Individual (Third Party Developer) vor fi livrate prin trimiterea căii de download şi a 
codurilor de acces prin Internet, pana la data de 31.11.2016. 
 
7. Durata de valabilitate a contractului 
 Contractul este valabil  până la data de 30.112019. 
 
8. Servicii suplimentare 
 Prestatorul va asigura  prestarea serviciului la sediul Beneficiarului. 
 Cheltuielile de trimitere a facturilor originale, contractelor  sunt suportate de către prestator.  
 
9. Recepţia 
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Confimarea serviciului (recepţia) ca a fost efectuat se va efectua la sediul Beneficiarului. 

Nerespectarea specificaţiilor impuse prin contract atrage după sine rezilierea contractului.  
 
10. Garanţii 
 10.1 Prestatorul garantează că serviciile furnizate sunt de calitate şi în conformitate cu ofertele înregistrate 
sub nr.. 
 10.2. Prestatorul nu este responsabil pentru orice pierderi economice, directe sau indirecte, indiferent de 
felul lor, cauzate de evenimentele ce nu se află sub controlul direct al Prestatorului, sau datorate erorilor sau 
omisiunilor Beneficiarului. 
  
11. Plata 
 11.1. Plata contractului se face, integral în lei, pana la data de, către:...., pe baza notei de recepţie şi a 
facturii fiscale. 

11.2. În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata în termenele contractuale, va plăti Prestatorului 
penalităţi de întârziere de 0,1% din suma datorată, pe zi de întârziere. 

 
12. Amendamente şi cedări 
 12.1. Nu se permite nici o modificare unilaterală a clauzelor prezentului contract. Orice modificări nu sunt 
valabile decât prin acordul scris al părţilor. 
 12.2. Prestatorul nu va putea ceda în total sau în parte obligaţiile sale din contract fără acceptul scris al 
Beneficiarului. 
 
13. Penalităţi de întârziere 

Nerespectarea termenelor contractuale de către una din părţi va fi penalizată cu 0,1 %  pe zi, calculat la 
suma din contract pentru fiecare zi întârziere, până la onorarea contractului. 
 
14. Forţa majoră 
 Părţile sunt exonerate de răspunderea asupra neîndeplinirii obligaţiilor din acest contract dacă ele sunt 
cauzate de forţa majoră. 
 Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment care iese de sub controlul părţii implicate şi nu presupune 
greşeala sau neglijenta acestora şi nu poate fi previzibilă. 
 În cazul în care apare o asemenea situaţie, partea interesată o comunică în scris celeilalte, împreună cu 
consideraţiile sale asupra modificărilor, obligaţiilor sale stabilite prin contract. 
 
15. Litigii 

Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi 
şi acceptate ca atare. 
 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei române. 
 
 
16. Limba contractului 
 Limba contractului este limba română. 

 
Prezentul contract a fost întocmit azi, la data de……………………….. , în 2 ex., 1 ex. la Prestator  şi 1 ex. 

la Beneficiar. 

PPRREESSTTAATTOORR  BENEFICIAR 

    
 UNIVERSITATEA  TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI  Iasi 
  
  

 
 


