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Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea 
contractului de  servicii de reparatii sistem de alarma. 

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 pe suport de hărtie si de incărcare in catalogul SEAP, 
(data și ora): 07.11.2016, ora 12.00 

1.3 Depunere oferte: Ofertele  se încarcă în catalogul electronic SEAP și se transmit pe 
suport de hârtie la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. 
Prof.Dr. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi. 

2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract:  Servicii de reparatii sistem de alarma. 
2.1.2 Descrierea produselor ce vor  fi achiziționate: Se vor livra produsele 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: 16861 lei fara TVA. 
2.1.4 Termenul de prestare a serviciilor: 7 zile de la data semnarii contractului de catre 

ambele parti. 
2.1.5 Sursa de finantare:finantare de baza. 
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron  nr. 67,  700050  Iaşi   
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2.1.6 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 
a) Lucrări  ☐ ; 
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: 24 de luni de la data semnarii contractului de catre 
ambele parti. 

3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 
ofertei câștigătoare 

Prețul cel mai scăzut 
Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi solicitată (dacă informațiile nu sunt suficiente la 
descrierea produselor de pe catalogul SEAP) fișe tehnice ale produsului/produselor, cu nume 
producător, marcă necesare verificării îndeplinirii caracteristicilor minime prevăzute în 
documentația de atribuire. În cazul în care nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, oferta 
acestuia va fi considerată neconformă și se va solicita ofertă de la următorul ofertant clasat 
conform prețului. 

4. Prezentarea ofertei 
4.1 Limba de redactare a ofertei:                Limba română 
4.2 Moneda în care este exprimat prețul contractului:               Lei 
4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 
4.4 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 produs 
1.  50610000-4 Servicii de reparare a sistemelor de alarma 

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

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

Caiet de sarcini 
Lot unic 

50610000-4 Servicii de reparare a sistemelor de alarma 

 
Serviciile de reparatii a sistemului de alarma vor cuprinde urmatoarele 

materiale: 

nr.crt. Cod produs Denumire produs U/M Cant. 
2. SA12BI Cablu semnalizare 12 fire ml 200
3. SA62BI Cablu semnalizare 6 fire ml 100
4. ALIM 3x1,5 Cablu alimentare 3x1,5 ml 50
5. MCSE1/MCSE2 Pat cablu 8x21/15x35 ml 70
6. TR40 Transformator 40VA/230V/16V buc. 1
7. TR63 Transformator 63VA/230V/16V buc. 1
8. PL 7AH Acumulator 12V 7Ah buc. 10

9. PC4001 
Cutie metalica, vopsita electrostatic, 
dimensiune: 327x408x110 mm. buc. 2

10. PC4108 
Extensie 8 zone compatibila cu centrala 
existenta buc. 2

11. IN 338-4H 
Detector de fum optic + temperatura, 4 fire, 
soclu inclus, 12V DC. buc. 20

12. BV201 
PIR dual analogic, 13 x 13 m, 90°, suport  
inclus. buc. 10

13. 
PC4204 

Modul sursa de alimentare 1A si 4 iesiri de 
curent mare prin releu, realimentare 
magistrala buc. 3

14. LD95 Sirena piezo + flash. buc. 2

15. PC4116 
Extensie 16 zone compatibila cu centrala 
existenta buc. 1

 
Ofereta financiara va cuprinde valoarea materialelor din tabelul de mai sus precum si un 
abonament lunar pentru intretinrea instalatiei pe o durata de 24 de luni. 
Termen de prestare a serviciilor : 7 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele 
parti. 
 

Administrator Sef Facultate 
Ing. Corneliu Vasilachi 
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OPERATOR ECONOMIC 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
.................... nr. 
........../.......... 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 
 
 
 
 
Către ................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Ca urmare a Invitatiei de participare apărut în ………… nr. ..... din ..................., privind 
aplicarea 
(ziua/luna/anul) 
procedurii pentru atribuirea contractului 
....................................…………………………………….. 
..............................................................................., 
(denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi .................................... vă transmitem alăturat următoarele: 
(denumirea/numele ofertantului) 
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerintele 
Data completării ............... 
Cu stimă, 
Ofertant, 
...................... 
(semnătura autorizată) 
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Model contract 

CONTRACT DE PRESTĂRI                                                               
SERVICII 

 
 
 
 
 
PARTEA 1: 
 
 
 

1. Preambul 
În temeiul O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre: 
autoritatea contractantă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Prof.Dr.Docent  
Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza Legii nr.1360/20.03.1937 si a 
Hotărârii Guvernului nr.185/16.04.2013 – Anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, Cod IBAN: 
RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval – 
Rector, Ec. Mariana CRIVOI – Director Economic, în calitate de achizitor  pe de o parte  
şi 
S.C.      , în calitate de prestator, pe de altă parte. 
. 
 
 
2.  Definiţii 
2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
       a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
       b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
       c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
       d) produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform 
contractului. 
       e) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
       f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de Sarcini şi în 
propunerea tehnică; 
 

g) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

 h) destinaţie finală  - locul unde prestatorul are obligaţia de a furniza produsele; 
        i)  amplasamentul lucrării - locul unde prestatorul execută serviciul; 

 j) termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC). 

        k) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
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exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
       l) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 
3.  Interpretare 
3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de 
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
 
PARTEA 2: Clauze obligatorii 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul  se obligă să presteze Achizitorului, în termenii prezentului contract, servicii de reparatii sistem 
de alarma, conform ofertei inregistrata in SEAP cu numarul. 

4.2.- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate şi să plătească prestatorului preţul convenit în 
prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
 
5. Preţul contractului 
5.1.- Preţul  contractului  este, la care se adaugă suma de lei reprezentând TVA(20%), adică  lei inclusiv TVA, 
conform anexei nr.1, tabelul nr.1. 
 
6. Durata contractului 
6.1.- Durata prezentului contract este de 24 de luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 
6.2. -  Prezentul contract încetează să producă efecte dupa 24 de luni de la data semnarii contractului de catre 
ambele parti.  
 
7.  Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe la data de  .  
 
8. Documentele contractului 
8.1.- Documentele contractului sunt: 
               a) Propunerea tehnico-financiară cuprinsă în oferta înregistrată sub nr.. 

 b) Anexa nr. 1 la contract.                                              
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu, în propunerea tehnico-financiară din 
oferta                 şi în tabelul din  anexa nr.1  la contract. 
9.2.- Prestatorul de servicii este obligat ca lunar  să execute revizia curentă după un grafic stabilit de către 
executant;  
9.3. -Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
 
 Alte responsabilităţi ale prestatorului 
9.4.-(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
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contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract.  
9.5.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de execuţie 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
 
10.1 –  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor către prestator pe baza facturii, a procesului verbal 
de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor. 
. 
10.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
 
11.1.- În cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota 
procentuală pentru serviciul respectiv de  0,5% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
11.2.- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile in termen de 30 de zile de la de la data emiterii facturii 
şi a confirmării procesului verbal de execuţie, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din plata neefectuată  corespunzătoare serviciului respectiv de 0,5%  pentru fiecare zi de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
11.3.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator, în acest caz, prestatorului are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
PARTEA 3: Clauze specifice 
 
 
12. Recepţie şi verificări 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnico-economică. 
12.2 -Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre 
reprezentantul împuternicit de achizitor pentru verificarea modului de prestare a serviciilor.  
 
13.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1- Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile în 7 zile de la data de  
13.2- Prestatorul are obligaţia de a prezenta certificate de conformitate pentru materialele utilizate la lucrările 
executate. 
13.3- Serviciile trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie prezentat în propunerea tehnico- financiară  nr.  
şi să fie terminate la termenul stabilit, conform anexei nr.1. 
13.4- Prestarea  reviziei tehnice anuale- conform anexei nr.1, tabelul nr.1). 
13.5- Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va  convoca 
comisia de recepţie. In cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
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13.6- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are 
dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
13.9- În cazul în care: 
        a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
        b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
        c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează prestatorului şi nu a survenit prin încălcarea contractului 
de către acesta îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei 
părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care prestatorul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
 
14. Perioada de garanţie acordată serviciilor 
14.1.- Prestatorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima 
generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.  
14.2.- Prestatorul garantează funcţionarea la parametrii nominali ai ascensorului, în concordanţă cu performanţele 
tehnice definite de fabricantul instalaţiei şi cu respectarea Prescripţiilor Tehnice I.S.C.I.R. în vigoare, R2/2010. 
14.3.- Perioada de garanţie acordată de către prestator este de 12  de luni calendaristice, decurgând de la data 
semnării procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor. 
14.4.- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce 
apare in conformitate cu aceasta garantie. 
14.5.- La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui 
produsul intr-un termen de 30 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul 
perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garanţie care curge de la 
data inlocuirii produsului. 
14.6.- Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, 
achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un 
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 
 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1.- Pentru serviciile prestte, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, 
anexă la contract. 
15.2.- Preţul contractului nu se ajustează. 
 
16. Amendamente 
16.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 
ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
17.  Cesiunea 
17.1.- Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, 
în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2.- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate 
prin contract. 
 
18.Forţa majoră 
18.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5.- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 
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19. Soluţionarea litigiilor 
19.1.- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele de drept 
comun din Iasi. 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. Comunicări 
21.1.- 
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

 
 
Părţile au înţeles să încheie azi ................................. prezentul contract  în 2(doua) exemplare: 1 ex. la 

prestator şi 1 ex. la beneficiar.    
   

PPRREESSTTAATTOORR  ACHIZITOR 

 Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi 
 

  
  
 

 
 

  
 
 




