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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial 
 

Nr. înregistrare 20491/20.10.2017 
Aprobat 
Decan, 

Conf.dr.ing. Mariana Ursache 
 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să 

depună ofertă pentru achiziția de Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala aferente 

Proiect PNIII 46BG. 
 
 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial  
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Dumitru Mihaescu 
Telefon: 0232701209 
Email: dam@tex.tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  
 Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail dam@tex.tuiasi.ro până pe data de 

25.10.2017 ora 1000. 
 Oferta va avea mențiunea: Achiziție Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala 

aferente Proiect PNIII 46BG. 
 Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va publica, în termen de 

maxim 7 zile de la primirea comunicării, în catalogul de pe SEAP, serviciile ofertate. 
 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Oferta va fi prezentată conform specificațiilor din caietul de sarcini. Cerinţele impuse în 

caietul de sarcini reprezintă cerinţe minime. 
 Documente de calificare 

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente: 
- certificat de inregistrare emis de ONRC din care să rezulte că operatorul economic este legal 
constituit 
- declarație privind partea din contract care este îndeplinită de subcontractanți și datele de 
identificare ale subcontractanților propuși – dacă este cazul. Subcontractanții propuși trebuie 
să respecte aceleași obligații ca și ofertanții. 
 Propunerea tehnică 

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu cerințele caietului de sarcini și va respecta în totalitate cerințele acestuia. În 
situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele vor fi considerate 
neconforme. 
Oferta tehnică va conține: 
1. Informații generale despre ofertant 
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2. Informații cu privire la experienta organizației în domeniul tehnologiei de electrofilare si in 
domenii conexe – rezultate obținute. 
3. O descriere amănunțită a serviciilor oferite și a modului de acordare a acestora 
4.  Indicarea in cadrul ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social 
și al relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51 alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice. 
5. Experiența organizației în domeniul cercetarii si dezvoltarii experimentale. Experiența va fi 
demonstrată prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere a ofertantului ce va fi 
însoțită de: a. o listă a proiectelor de cercetare în care se vor specifica titlul, sursa de finantare, 
beneficiarul, perioada de desfășurare a acestor proiecte; b. lista a lucrarilor stiintifice cu 
vizibilitate (WoS, BDI). Informațiile vor fi însoțite de adresele web unde informatiile pot fi 
verificabile); c. brevete de inventive sau cereri de brevet in domeniul elecrofilarii sau in domenii 
conexe. 
6. Experiența stiintifica si profesională a expertului-cheie - Experiența va fi demonstrată prin 
prezentarea unei declarații pe propria răspundere a expertului ce va fi însoțită de o listă a 
contractelor de cercetare dezvoltare si o lista a lucrarilor stiintifice, în care se va specifica 
numărul si data contractului/lucrarii, tipul contractelor/lucrarilor stiintifice, perioada contratelor, 
sursa de finantare. Acesta va prezenta si curriculum vitae model Europass intocmit și semnat 
de expertul-cheie care să reflecte numărul de proiecte si lucrari stiintifice realizate in domeniul 
cercetarii aplicative de tehnologii echipamente in domeniul electrofilarii sau conex acestui 
domeniu. 
 Propunerea financiară 

Prețul ofertei va fi prezentat in Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare. Pretul din Formularul de ofertă va reprezenta prețul total ofertat pentru 
executarea contractului (fara TVA), și va fi exprimat în lei, cu două zecimale. 
Ofertanții trebuie sa-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate 
obligațiile contractului menționate in Caietul de sarcini. NU se acceptă ajustări de preț ale 
ofertei financiare, pe parcursul derulării contractului. 
Prețurile care se compară sunt prețurile cuprinse în formularul de ofertă în lei fără TVA.  Prețul 
maxim estimat, pe întreaga perioadă a proiectului  este de 15.967,00 lei fara TVA. 

 
1.4 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    10.15.2017 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
23/10/2017, ora: 1200  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐; 
Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract / achizitie:  
Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala aferente Proiect PNIII 46BG. 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire servicii/caracteristici Cant 

Valoarea 
estimativă a 
contractului 

Lei fara TVA 

Termen de 
prestare 

1 Lot 1 73100000-3 Servicii de cercetare si dezvoltare 1 buc 15.967,00 30.11.2017 
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Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire servicii/caracteristici Cant 

Valoarea 
estimativă a 
contractului 

Lei fara TVA 

Termen de 
prestare 

experimentala de componente echipament 
electrofilare compatibile cu echipamentul 
Electrospin. 
Se doreste inlocuirea mecanismului de 
debitare existent (cu ace) cu mecanisme de 
debitare cu electrozi sferici perforate, 
atasabile si compatibile echipamentuluie 
xistent care sa asigure imbunatatirea 
tehnologiei prezente. 
SE vor respecta toate cerintele caietului de 
sarcini 

 
 

2.4 Sursa de finanțare: 
Proiect PNIII 46BG 
  
2.5 Locul de livrare a produselor finale: 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Facultatea de Textile Pielarie si Management 
Industrial, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziție directă  
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de prestare de Servicii de cercetare si dezvoltare 
experimentala aferente Proiect PNIII 46BG, conform Legii nr. 98/2016, art. 187 alin. 2 și 3, este 
cel mai bun raport calitate – preț. 
Factorii de evaluare sunt detaliați în caietul de sarcini. 
 

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
 

6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 
zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a procesului verbal de 
recepție. Prețul contractului nu se actualizează. 
 

7.  Anunț de atribuire 
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de 

internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la 
data încheierii contractului. 
 
 
 
 
 
 

Director proiect PNIII 46BG, 

Prof.univ.dr.ing. Manea Liliana Rozemarie 

Administrator sef TPMI 

Ing. Dumitru Mihaescu  
 


