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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi
contractului de achiziţie publică „Diverse piese de s
1.

Informaţii generale

1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str. prof. dr. doc. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc Tudor
Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu

Telefon: 0232271288, 0755420351
Email: lavinia.poncu@tuiasi.ro
1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 22.10.2018, inclusiv şi vor
avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată
încărcată în S.I.C.A.P. şi autorităţii contractante la adresa de e-mail lavinia.poncu@tuiasi.ro până în
data de 22.10.2018, inclusiv, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe S.I.C.A.P..
Pe S.I.C.A.P. va fi postat:
Diverse piese de schimb- încărcătoare

CPV: 34913000-0
Descriere: Descrierea cât mai detaliată a produsului ofertat. Menţionarea preţului per unitate fără
TVA.
Preţ catalog: preţ lot fără TVA.
1.4Modul de elaborare a ofertei
VOfertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini. Dacă
sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot.
Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de
sarcini.
VPropunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în
totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informaţiile solicitate
cu privire la preţ 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, după cum au fost acestea stabilite în caietul de
sarcini.
^ Fişe tehnice / Mostre
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita fişe tehnice suplimentare pentru
produse si mostre de produse de la ofertantul cu cea mai bună ofertă tehnico-financiară.
1.4

Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertelor:

Română

Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile.

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de
sarcini:
zz/ll/aaa, ora: 19.10.2018, ora 10.00 (dacă este cazul)
2.

Obiectul contractului

2.1Tip contract:
Lucrări

a

Produse

X

Servicii
a
2.2Denumire contract: Diverse piese de schimb- încărcătoare
2.3Descrierea contractului
Nr.
Ctr

1

34913000-0

Denumire produs

Unitate de
măsura

Cantitate

Specificaţii tehnice

Perioada de
garanţie (dacă
este cazul)

Melarre Power Supply

buc

2

Conform specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

UE Switching power
adaptor

buc

3

Conform specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

Dibal AC-DC adaptor

buc

2

Conform specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

Lot

Cod CPV

Diverse piese
de schimbîncarcatoare

2.4Valoarea estimativă a contractului:
Diverse piese de schimb- încărcătoare - 500,00 lei fara TVA
2.5Termen de livrare/prestare/execuţie : 21 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către
ambele părţi.
2.6Sursa/Surse de finanţare:

Disponibil cantină.

2.7Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi"
din laşi, Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.
3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:

Achiziţie directă
4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare
Preţul cel mai scăzut
5.Garanţia de buna execuţie:
Nu este cazul.
6.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.
7.Anunţ de atribuire
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data
încheierii contractului.

Ref. Lavi

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant,
propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini,
atrage descalificarea ofertantului.
NOTĂ : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabric sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea
de sau echivalent.
Atenţie: accesul în Campus nu este permis decât cu maşină de max. 7 - 7,5 tone capacitate.

Diverse piese de schimb- încărcătoare
Pe S.I.CA.P. va fi postat:
Diverse piese de schimb- încărcătoare

CPV: 34913000-0

Descriere: Descrierea cât mai detaliată a produsului ofertat. Menţionarea preţului per unitate fără
TVA.
Preţ catalog: preţ lot fără TVA.

Nr.
Ctr

1

Cod CPV

Lot

Diverse piese
de schimb34913000-0
încarcatoare

Denumire produs

Unitate de
măsura

Cantitate

Melarre Power Supply

buc

2

MODEL: M-12V2A0
INPUT: 100-240 V 50/60HZ
OUTPUT: DC12V^2A

Specificaţii tehnice

UE Switching power
adaptor

buc

3

MODEL NO.: UE24WV-120200SPA
PART NO.: UE061024DGHW01-R
INPUT: 100-240 V~ 50/60HZ, 600 mA
OUTPUT: 12.0V =2.0A MAX

Dibal AC-DC adaptor

buc

2

MODEL: LK-D120050
INPUT: 230V~50Hz 0,05A
OUTPUT: 12Vdc500mA

Prezentului caiet de sarcini i se ataşează poze cu încărcătoarele deţinute deja la Cantina din
campusul „Tudor Vladimirescu" ce vor putea fi folosite de ofertanţi ca model.
Livrarea se va efectua în 21 zile lucrătoare la Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din
cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din laşi, Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.
Nu se accepta livrare prin curierat.
Respon
Ref.

