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Solicitare de ofertă  
Achiziţie de ,,Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente” 

 
1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Direcţia Servicii Studenţeşti. 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii 
Studenţeşti, 700311 
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439 

1.2 Oferta se va depune:  
 în plic sigilat marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI, Direcţia Servicii Studenţeşti, 
achiziţie: ,,Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente”, la adresa 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în str. Prof. dr. docent Dimitrie 
Mangeron nr.67, Imobil T, parter, Registratură camera A-02 – ing. Mihaela Potângă până la 
data de: 22.09.2016, ora 10:00. 

 în urma studiului de ofertă, veţi fi informaţi printr-o comunicare scrisă, 
asupra reperului la care aveţi ofertat preţul cel mai scăzut, reper ce îl veţi încărcata/posta în 
catalogul S.E.A.P. (preţurile ofertate în oferta scrisă vor fi  încărcate/postate pe SEAP, fiind  
obligatoriu menţinute  până  la  data de 30.09.2016). 

1.3 Oferta scrisă trebuie să conţină propunerea tehnică și propunerea financiară. 
1.4  Oferta va cuprinde: propunerea tehnică cu  caracteristici tehnice complete, denumire 

producător, denumire comercială. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
ulterior deschiderii ofertelor, fişe tehnice suplimentare pentru produse și mostre de 
produse. 

2 Obiectul contractului achiziţiei: ,,Achizitie Materiale tehnice de construcții 
pentru reparații curente”. 

  3.1  Denumire contract de furnizare: ,, Achizitie Materiale tehnice de construcții 
pentru reparații curente”. 

2.2 Descrierea  obiectului contractului : conform caracteristicilor din caietul de sarcini. 
3.3 Locul de livrare și descărcare cămine studențești, cantină studențească, sala de 

sport din Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu Iaşi. 
În propunerea financiară vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
contractuale  menţionate în caietul de sarcini.  
Durata contractului de achiziţie: o lună. 
Termen de plată: maxim 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă,  numai în cont de 
Trezorerie.  
Preţul contractului nu se actualizează. 

 
Director D.S.S   

Ing. Bogdan Budeanu  
Intocmit, 

Anca Gania 
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CAIET DE SARCINI  
 

Obiectul contractului este: achiziţionarea de ’’materiale tehnice de construcţii pentru reparaţii 
curente’’, Campus studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi. 

Termenul de livrare 2 zile de la semnarea comenzii de catre ambele parti. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior deschiderii ofertelor, fişe tehnice suplimentare pentru 
produse și mostre de produse.  
 
 

În oferta tehnică ofertanții trebuie să menționeze obligatoriu denumire comercială a produsului. 
 
 

NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau 
echivalent ». 

 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
CPV 

Categoria  de  produse 
 

UM Cantitate 
totală 

1 44810000-1 
 
 
 

Vopsele lavabile tip Kober, albe de interior  
Produs pe bază de dispersie apoasă acrilo – stirenică. Domenii de utilizare: decorarea 
suprafeţelor interioare din beton, zidărie, tencuială, ghips ale construcţiilor civile şi 
industriale noi sau renovate.Aspectul  produsului lichid : lichid omogen, tixotrop, fără 
impurităţi. Aspect  peliculă: mat, uniform, omogen, fără incluziuni. Densitate, 23º C : 1,6 
± 0,05 g/ml;  ph : 8 – 8,5; Acoperire : 2 straturi. Timp de uscare: 60 minute, la 20 ± 2° C; 
65±5%;  lavabilitate excelentă, putere mare de acoperire, rezistenţă bună la murdărie, 
rezistenţă la acţiunea fungiilor, mucegaiurilor, bacteriilor, aderenţă bună la suporturi 
absorbante şi neabsorbante, uscare rapidă, rezistenţă la uzură. Grad de alb: min. 92%. 
Consum specific: până la 14  mp/ litru/ strat. Ambalare: găleţi din polietilenă sau  
polipropilenă  de 15 litri. 
Termen de valabilitate –min. 12 luni de la data livrării, în ambalajul original, închis 
ermetic, cu respectarea condiţiilor de depozitare şi păstrare. 

buc 4 

 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELE DE FORMULARE 
 

 
OFERTANTUL                                     
 ....................           

 nr. .......... / ......................... 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
                 Catre ........................................................................... 
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
    Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în …………… nr. ..... din 
........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului 
................................................................................../(denumirea contractului de achizitie publica), 
noi ......................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
 
     Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, în original un număr de ....... pagini: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoțesc ofertă. 
 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
     Data completarii .....................                   Cu stima, 
 
                                                               Ofertant, 

.................................. 
 
 
 

(semnatura autorizata) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Operator Economic                                                                                                          
............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Nr. 
Crt. 

DEnumirea 
produsului 

UM 
 

Pret unitar fara 
TVA /um 

Valoare Totala fara 
TVA 

Valoare totala cu TVA  

1.      

2.      

 
                                                                             
 

 (semnătura autorizată) 
 
 
 

                                                                                                                                             Operator Economic
          

.......................... 
(denumirea) 

 
 


