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Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Servicii organizare eveniment” – 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
Beneficiar: proiect EFECON.
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 de „Servicii organizare eveniment - 14.11.2016, 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): 14.11.2016, ora 12:00. 
1.5 Pentru a putea fi identificate în catalogul S.E.A.P., ofertele trebuie să respecte codurile CPV din 
Caietul de sarcini.
2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract de servicii: „Servicii organizare eveniment”.
2.2 Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat: se vor presta servicii care să îndeplinească cerinţele ce se 
găsesc detaliate în Anexa 1 – Caiet de sarcini.
În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale menţionate 
în Caietul de sarcini.
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 recepţia serviciilor efectuate. 
2.5 Termenul de prestare servicii: 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 servicii de „Servicii organizare eveniment” după cum 
urmează:
CPV: 79952000-2

Se vor depune oferte pentru toate subpunctele solicitate. Nu se acceptă oferte parțiale. Serviciile si 
produsele vor fi livrate înainte si in timpul zilei de 16 noiembrie, dupa semnarea contractului între părți.

Servicii si produse solicitate:
Materiale conferinta (de promovare si sustinere)

Nr. 
crt

Produs și descriere tehnică Număr bucăți

1
Banner prezentare, dimensiuni 2,5 x 1 m, frontlit, sistem de 
prindere cu sfori, imprimat color fata verso

1

2
Invitatii participanti, carton colorat 160 g, imprimate color 
fata verso si pliate trifold

195

3
Descrieri proiect, suport hartie lucioasa 90 g, imprimate 
color fata verso si pliate trifold

150

4 Afise A3, hartie min. 90 g, imprimate color o parte 30
5 Caseta descriere proiect 12 x 16 cm, 1 apartitie ziar local 1

6
Caseta descriere proiect 12 x 16 cm, 1 apartitie ziar national 
sau regional

1

Continutul materialelor va fi pus la dispozitie de catre beneficiar pana cel tarziu pe data de 11.11.2016, 
ora 16.00, in format digital. Materialele de mai sus vor fi puse la dispozitia beneficiarului pana cel tarziu 
14 noiembrie, la ora 08,30, la sediul acestuia.

Servicii catering lansare proiect:
Nr. crt Produs și descriere tehnică Număr bucăți / persoane

1.
Porții mâncare, gustari calde si reci min. 500 gr de 
participant

150

2 Apa minerala plata, min. 500 ml de persoana 150
3 Cafea/ceai, min. 150 ml de persoana 150
4 Sucuri naturale, min. 150 ml de persoana 150
      

Serviciul de catering se va desfasura in ziua de 16 noiembrie 2016, ora 18,00 intr-o sala pusa la 
dispozitie de beneficiar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și 
Instalații – Imobil Departament Ingineria Instalațiilor, str. prof.dr.doc.D.Mangeron nr. 13, utilată cu 
mesele necesare. Pe langa produsele de mai sus, prestatorul va pune la dispozitie vesela, tacamuri, 
personal pentru servire (min. 2 persoane), fete de masa, servetele. 

Porțiile de mancare se vor prezenta pe platouri tip bufet.

Oferta financiară se va prezenta în lei. Plata serviciului furnizat va fi efectuat în 30 de zile de la 
recepția acestuia, în baza facturii fiscale și a Procesului verbal de recepție.

Descrierea tehnică va cuprinde specificațiile tehnice ale produselor ofertate și trebuie să fie în 
concordață cu solicitările achizitorului si va fi parte din oferta.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut”.
Pentru nelămuriri legate de această procedură, persoana de contact este Cezar Herța, telefon 0232701454 
sau 0745867222, e-mail cherta@tcm.tuiasi.ro.


