
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1117CH/21.11.2016 
 
                                                                                                                           

Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului privind 
achiziția unui servicii catering. 

1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului 

Adresa: Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 73, Imobil CH, 700050 
Localitatea: Iași 
Tel/Fax: 0232/232357 e-mail: emoisii@tuiasi.ro. 

1.2 Termen de postare a ofertelor în catalogul SEAP (data și ora): dupa examinarea ofertelor. 
1.3 Depunere oferte: Ofertele  se transmit pe suport de hârtie la Registratura TUIASI până la 22.11.2016, 

ora 09.00 
2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract: servicii catering. 
2.1.2 Descrierea produsului ce va fi achiziționat: conform caiet de sarcini. 
2.1.3 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 
a) Lucrări  ☐ ; 
b) Produse ☐; 
c) Servicii ☒; 

Locul de livrare: Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului, Str. Prof.dr. docent Dimitrie 
Mangeron nr. 73, cam. 82 

2.1.4 Durata contractului de achiziție: până la plata acestuia. 
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 
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4.4 Modul de prezentare a ofertei (în catalogul SEAP): 
 
Cerințele impuse în anexă sunt cerințe minime. 
 
 Informații referitoare la termenele de livrare: Serviciile vor fi executate pe data de 24.11.2016. 
 

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 numai in cont 
Trezorerie. 
Prețul contractului nu se actualizează.  
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.  
 

CAIET DE SARCINI 
      
Servicii de organizare cofee-break pentru un număr de 56 persoane, pe data de 24.11.2016, pentru o întâlnire 
care sa cuprindă/persoana: 
 
Platouri mixte: 
Bruschete cu rosii si usturoi -  post 
Tartine cu crema dc măsline - post 
Tartine cu crema dc spanac -post 
Zacusca cu ardei grus - post 
Fasole frecata - post 
Salata de vinete in ceupa - post 
Piept de curcan invelit in pancetta 
Rulou din cascaval afumat cu msline 
Frigarui din bocconcini si rosii cherry 
Degetele dc pui pariziene 
Prosciutto crudo pe pat de rucola 
 
Fel de bază 
Snitel elvetian din piept clu um um 
Cartofi la cuptor cu rozmarin 
Sparanghel 
Salata dc sfcclu rosie 
 
Fel de baza - post 
Medallion de vinete cu ragu dc legume 
 
Desert 
Tort de ciocolata cu inghetata din brânză fină 
 
Desert de post 
Strudel de mere 
 
Băuturi 
Apa minerala/plată 
Expresso 

Valoarea maxima estimata cu TVA pe persoana va fi 60 lei. 
 

Administrator șef FICPM, 
Ing. Eduard Moisii
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