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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

Nr. Înregistrare: 601-IEEI /24.07.2018 
   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/comenzii de achiziţie publică „Materiale contract cercetare program burse 

Eugen IONESCU-IEEI ” 
1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: b-dul.prof. „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Popovici Cristina 

Telefon: 0232/278680 int.1116 
Email: cristina.popovici@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 30.07.2018, ora 
13,00 la codurile CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  

1.3.1 In Catalogul de produse din SEAP se va introduce denumirea lotului ofertat cu 
extensia _ IEEI,  si codul CPV aferent   lotului asa cum este scris in invitatia de 
participare . 

1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată  se va depune pe adresa de email: 
cristina.popovici@tuiasi.ro  pana pe data de 30.07.2018, ora.13,00. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru produsele  specificate in 
 invitatia de participare. Oferta va fi ferma, cu pretul detaliat pe fiecare produs ofertat în parte, 

exprimat în lei, fără TVA,  care va include transportul acestuia la sediul achizitorului, alte taxe, etc 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în invitatia de participare 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 in invitatia de participare. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 

Moneda în care este exprimat preţul contractul/comenzii:             Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: furnizare produse 

Denumire contract: „Materiale contract cercetare program burse Eugen IONESCU-IEEI” 
 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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2.2 Descrierea contractului : 

Nr. LOT Cod CPV 
Denumire produs/specificatii tehnice minime 
obligatorii 
  

U/M Canti
t. 

Valoare 
estimata 
fara TVA 

Sursa de 
finantare 

0 1 2 3 4 5 6 

LOT 1, CPV 

31712114-2 

31712114-2 

Placa de dezvoltare FPGA,  33280 de celule logice 

in 5200 blocuri si 1800 Kbits de memorie RAM 

rapida, convertor analog-numeric pe chip (XADC), 

cu  software; 

 Model de referinta : Basys3 Artix-7, cod produs 

RB-Dig-180 sau echivalent. 

buc 2 

1680 

AUF- 

agentia 

Europe 

Centrale et 

Orientale 

(ECO) 

31711000-3 

Placa MEGA2560 compatibil Arduino cu cablu 

USB, microcontroler ATmega 2560,tensiune de 

functionare 5 V, tensiune de intrare 7-12 V,54 pini 

I/O ( 14 pini furnizeaza semnale PWM), 16 pini de 

intrari analogice, curent continuu pe pin I/O – 40 

mA, memorie flash 256 kB din care 8kB sunt 

utilizati pentru bootloader, SRAM -8 kB, EEPROM 

– 4 kB, ceas de 16Mhz. 

buc 1 

AUF- 

agentia 

ECO 

31224000-2 
Fire conectoare colorate mama-tata (chit de 20 de 

fire), 20 cm lungime 
buc 2 

AUF- 

agentia  

ECO 

31224400-6 Cablu Ethernet, 3m buc 2 

AUF- 

agentia  

ECO 

LOT 2,  

CPV 

30231300-0 

42131130-6 

Regulator digital de temperatura, intrare selectabila 

P100 sau termocuple (10 tipuri), control On/Off sau 

PID, iesire control 14VDC (pentru actionare SSR), 

2 iesiri alarma relee, afisaj LED-uri 2x4 digiti, 

alimentare 100-240VAC, panou frontal 48x48mm 

buc 2 

1125 

AUF- 

agentia  

ECO 

30237475-9 

Sonda temperature tip termorezistenta (Pt100), 

teaca INOX Φ6x100mm (disponibila si varianta 

Φ6x50mm), Tmax=3000C, cablu 2m 

buc 2 

AUF- 

agentia  

ECO 

31221000-1 
Releu static (SSR) monofazat, intrare de comanda 

optoizolata 4-32VDC, iesire max. 25A/280VAC 
buc 2 

AUF- 

agentia  

ECO 

30231300-0 

Afisor digital de panou programabil, intrare 

scalabila de c.a. –  tensiune (100V/400V) si curent 

(max. 5A), afisare de parametri pentru retelele 

monofazate (inclusiv PUTERE), display 5 digiti 

LED 3 culori (verde / galben / rosu), 2 iesiri relee 

(alarme), alimentare 85-253VAC/DC, panou frontal 

96x48mm 

buc 1 

AUF- 

agentia 

ECO 

LOT3, CPV 

09331000-8 
09331000-8 

Panou solar fotovoltaic monocristalin 10W buc 1 

209 

AUF- 

agentia 

ECO 

Panou solar fotovoltaic policristalin 10W ITS buc 1 

AUF- 

agentia 

ECO 

 

2.3 Valoarea estimativă totala : 3014 lei (fără TVA) 

2.4 Termen de livrare: maxim 10  zile de la semnarea contractului de ambele parti 

2.5 Sursa/Surse de finanţare: AUF- agentia Europe Centrale et Orientale (ECO) 

2.6 Locaţia, locul de livrare a produselor : 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, B-dul. prof. Dimitrie 
Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, Comp.Administrativ etj.2. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului/comenzii de achizitie publică: 
      Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
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5. Garantia de buna executie : nu este cazul  
6. Plata preţului contractului/comenzii  
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/comenzii 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. 

    
Întocmit, 

   adm.Cristina Popovici 
 
 

 


