
 
 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Nr. înregistrare ____/_________ 

   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată invită operatorii economici interesaţi să 
depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Videoproiector pentru 
proiecţie pe distanţe ultra-scurte”. 

 
1. Informaţii generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: str.prof.dr.docent „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Nistor Camelia 

Telefon: 0232/278680 int.1121 
Email:cnistor@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 16.11.2016 la 
codul CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele şi serviciile din 

caietul de sarcini.  
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la oferta tehnică precum şi la alte condiţii 
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 
Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime 
obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 
2.1 Tip contract: furnizare produse 
2.2 Denumire contract: Videoproiector pentru proiecţie pe distanţe ultra-scurte 
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2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot Cod CPV 

Denumire 
produs/serviciu/lu

crare 
Cant. Specificaţii tehnice Perioada de 

garantie  

0 1 2 3 4 5 6 

1 Lot 1 38652120-7 
Videoproiector pentru 
proiecţie pe distanţe 
ultra-scurte 

4 Videoproiector pentru proiecţie 
pe distanţe ultra-scurte 
Caracteristici: 

- Luminozitate culoare: minim 
3.300 Lumeni în mod normal de 
lucru, minim 1.900 Lumeni în 
mod economic 
- Luminozitate albă: minim 
3.300 Lumeni în mod normal de 
lucru, minim 1.900 Lumeni în 
mod economic  
- Rezoluţie: minim 1280x800  
- Raport contrast: minim 
10.000 : 1 
- Lampă: minim 4.000 h Viaţă 
utilă, minim 6.000 h Viaţă utilă 
(în modul economisire energie) 
- Corecţie Keystone: Manual 
vertical (minim): ± 3 °, Manual 
orizontal (minim) ± 3 ° 
- Zoom: Digital, Factor: interval 
minim (1 - 1,35) 
- Dimensiuni proiecţie: minim 
250 cm 
- Distanţă proiecţie: 0,6 m / 
(minim) 250 cm  ecran 
- Conexiuni: Intrare S-Video, 
Interfaţă Ethernet, Intrare VGA, 
USB 2.0 tip A, Intrare HDMI (2x), 
USB 2.0 tip B 
- Tensiune de alimentare: AC 
220 V, 50 Hz 
- Alte funcţii: Reglare 
automată luminozitate, Selecţie 
automată a intrării, Zoom digital, 
Pornire/oprire directă, Control 
dinamic lampă 
- Se asigură: suport pentru 
montare pe perete + 
telecomandă + baterii + 
conectica HDMI 15m + cablu 
VGA 15m + cablu alimentare 
tensiune 15m + canal cablu + 
montaj + punere in functiune 
- Garanţie: 24 Luni 
videoproiector, Lampă: (minim) 
12 Luni sau 1.000 h 

 
  

(produs de refeinţă EPSON - 
EB-585w sau „echivalent”)  
 
In pretul achiziţiei va fi inclusă 
şi demontarea celor patru 
videoproiectoare si a 
cablurilor de montaj aferente 
(aproximstiv 25  ml de cablu) 
existente in amfiteatre si 
montate la inaltimea de 
aproximativ 10 m. 

 

Minim 3 ani de 
la recepţie 

2.4 Valoarea estimativă a contractului: 26.000 lei (fără TVA) 
2.5 Termen de livrare: Maxim 45 zile de la semnarea contractului 
2.6 Sursa/Surse de finanţare: VP IEEI 
2.7 .Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
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Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, str. prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.21, Iaşi, imobil ETH, amfiteatre 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
Garantia de buna executie: Nu este cazul  

5. Plata preţului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei 
de recepţie. Preţul contractului nu se actualizează. 

 
 

Întocmit, 
Ing.Nistor Camelia 
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