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Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Mobilier” – Facultatea de Construcții și Instalații.

1.1 Tipul procedurii: achiziție directă.
1.2 Achizitor:
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și 
Instalații.
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1
1.3 Depunere oferte
Ofertele se încarcă în catalogul electronic S.E.A.P. și se trimit în plic închis la:
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof. Dr. Docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67.
Pe plic se menționează: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de 
Construcții și Instalații – Achiziție „Mobilier - 15.07.2016, ora 12:00”.
1.4 Termen de încărcare a ofertelor în catalogul S.E.A.P. și de primire a plicurilor la adresa 
menționată (data şi ora): 15.07.2016, ora 12:00. 

2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract: „Mobilier”.
2.2 Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate: conform cerinţelor detaliate în Anexa 1 –
Caiet de sarcini.
În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale
menţionate în Caietul de sarcini, inclusiv transportul la beneficiar:
Facultatea de Construcții și Instalații – Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1.
2.3 Recepție: 
Recepţia se efectuează la beneficiar.
2.4 Durata contractului de achiziţie: începe la data semnării contractului de către ambele părți 
și se finalizează la data efectuării plății de către beneficiar.
Termen de plată: maxim 30 zile de la recepţie. 
2.5 Termenul de livrare: conform Anexa 1 – Caiet de sarcini. 
2.6 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Anexe:
Anexa 1 – Caiet de sarcini

Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța



ANEXA 1
CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Mobilier” conform tabelului:

Nr. 
crt.

Cod CPV Descriere Cantitate

1. 39121100-7 Birou calculator
 birou cu o ușă, un sertar, spațiu de depozitare pentru unitatea 

PC, suport mobil pentru tastatura;
 material: PAL melaminat cu grosimea de minim 16 mm, 

culoare stejar;
 cant ABS cu grosimea de 2 mm;
 dimensiuni (lungime x înălțime x lățime): 120 x 74 x 60 cm
 biroul se livreaza asamblat

6 buc

2. 39112000-0 Scaun
 scaun tip ”scaun vizitator”;
 picioare metalice cu dopuri de plastic pentru protejarea 

podelei;
 șezut și spătar acoperite cu stofă.

6 buc

3. 39122100-4 Dulap
 dulap cu două uși și 5 rafturi în interior;
 material: PAL melaminat cu grosimea de minim 16 mm, 

culoare stejar;
 dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime): 80 x 60 x 210 cm.

2 buc

Termenul de livrare: 05.09.2016.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, fişe tehnice, mostre, 
pentru produse. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inferioare celor 
prezentate în tabel. 


