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Nr. 23784/30.10.2018 
Solicitare de ofertă 

Servicii organizare târg de locuri de muncă - FDI-2017-0074 
 

Către operatorii economici interesați 

 AUTORITATEA CONTRACTANTA 
NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT: 
Denumire oficiala: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași 
Adresa:   Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67 
Localitate: Iași,  Cod poștal: 700050,  Tara: România 
E-mail: imbrea.marius@tuiasi.ro, Telefon: +40 232/702.426, Fax: +40 232/271.288 
Punct de contact: Direcția Servicii Studențești,  In atenția: Ing. Marius IMBREA 
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.tuiasi.ro 

Tip anunț: Cumpărări directe  Tip contract: Servicii 
Denumire contract: Servicii organizare târg de locuri de muncă FDI-2018-0074 
CPV: 79950000-8 Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese 
 
Valoarea estimată fără TVA:  

- Servicii organizare târg de locuri de muncă (FDI-2018-0074) – 21.009 lei fără TVA; 
Descriere contract: 

Organizarea împreună cu Centrul de Consiliere TUIASI, Direcția Servicii Studențești, voluntari 
universității și asociațiile și ligile studențești a Târgului Internațional de locuri de muncă la TUIAȘI 
pentru studenți și absolvenți învățământului superior tehnic. 

Prestatorul va asigura în cadrul contractului logistica necesară desfășurării evenimentului. 
 În cadrul contractului se vor asigura următoarele: 
- 50 mp - Standuri expoziționale 
Dotare standard: pereți albi HDF pe contur, mocheta, 1 masa, 2 scaune, 1 cos gunoi, denumire 
expozant pe pazie, 1 prelungitor 
- 3 zile - Caravana publicitară: 
Traseu convenit cu beneficiarul 
1 zi promovare în Iași și 2 zile în parcare Facultății de chimie;  
Fără limita de kilometri 
Bannere furnizate de beneficiar ( 2 x 2490mmx3900mm) 
Spot audio in format mp3, furnizat de beneficiar 
- 20mp - Print bannere (la dimensiuni solicitate de beneficiar) 
Print + finisaj (tiv, capse) 
Machetă furnizată de beneficiar 
- 140 buc – Cafea primire și pentru pauze 
Cafea, ceai, zahăr, lapte, pahar, șervețel, spatulă 
Patiserie dulce și sărată (100 gr./persoană) 
Apă plată/minerală (2 x 0,5l/persoană) 
- 140 buc - Prânz – bufet (300 gr. mancare/ persoană) 
Preparate reci și calde pe bază de carne, legume, salate 
2 tipuri de carne (porc și pui) 
Brânzeturi 
Garnituri pe bază de legume 
Salate 
Chifle 
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Apă minerală/plată 
- 1 buc - Cabină foto 
2 zile, echipament complet (foto, lumină fotografică, printer) 
Print fotografii, set de 3 buc 
Personalizare prin watermark 
Arhivă foto digitală și fotografiile de la eveniment 
Număr de fotografii nelimitat pentru participanți la eveniment 
- 1 buc - Cabină foto digitală - fără print foto 
Cu posibilitate share pe rețele de socializare; 
- 160 buc - Afiș format A2 
Print color 
Suport hârtie 90 gr./mp 
- 50 buc - Ecuson organizatori/voluntari 
Format A6 
Laminat 
Lanyard textil culoare la alegere, cu sistem prindere 
Machetă furnizată de beneficiar 
- 1 buc - Sistem audio – 500 W 
Boxe cu stativ 
Mixer 4 canale 
2 microfoane wireless 
Laptop, cabluri conectică 
Sistemul va fi montat în cele 2 zile de eveniment la sediu Facultății de chimie, iar la sfârșitul 
ultimei zile de târg va fi mutat la Gala ce va avea loc la Facultatea de construcții; 
- 2 buc - Spot audio 
Format mp3/wav – 30 secunde 
Voce studio 
Background sonor liber de copyright 
Masterizare 
Text și indicații furnizate de beneficiar 
- 3 buc - Info point 
Închiriere, transport, montaj și demontaj 
Personalizare prin colantare front 
Dimensiuni desk: 1m x 1m x0,5 m 
Dimensiuni zone personalizare: 950 mm x 205 mm – 2 buc, 950 mm x 570 mm – 1 buc. 
Posibilitate asamblare în grupuri de desk-uri 
- 2 buc ROLLUP cu bannere inclus 
Machetă furnizată de beneficiar 
- 12.000 buc Flyere A6  
Machetă furnizată de beneficiar 
- Gala dinner – 70 de persoane: 
Open bar cu barmani și ospătari: diverse băuturi tip cocktail, șampanie, cafea, apă, suc, etc. 
Candy bar 100 gr./persoana 
Evenimentul va avea loc în data de 7 noiembrie 2018 la încheierea târgului de locuri de muncă 
 
Termen de prestare 2 zile, respectiv 6, 7 noiembrie. 
   
Condiții contract: 

- Durata contractului este până la 15 decembrie 2018; 
- Termen de plata maxim 30 de zile de la primirea facturii după recepția cantitativă și calitativă; 
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- Prețul contractului nu se actualizează. 
Condiții participare: Operatori economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un 
produs individual folosind codul CPV și numele Servicii organizare târg de locuri de muncă FDI-
2018-0074 și își vor stabili prețul, o descriere succintă și alte elemente necesare, până în data de 
02.11.2018 ora 12.00. 
 După publicarea ofertei financiare în catalogul SEAP operatori economici vor trimite și 
un e-mail pe adresa imbrea.marius@tuiasi.ro prin care notifica autoritatea contractantă că 
oferta a fost publicată. 

Ofertele care nu au aceasta denumire sau nu trimit mail riscă să nu fie luate în considerare. 
 Nu sunt acceptate loturi oferta incomplet (ofertate parțial) 
 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate în considerare. 
 Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice 
componente ale ofertei după data și ora stabilită. În caz contrar oferta poate fi considerata 
inacceptabilă; 
 Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de minim 2 săptămâni începând cu data de 
02.11.2018 ora 12.00. 
Criterii adjudecare:  Prețul cel mai scăzut 
Termen limita primire oferte: 02.11.2018 ora 12.00 
Informații suplimentare: Autoritatea contractantă va iniția achiziția de la ofertantul cu prețul cel mai 
mic, iar acesta, va transmite oferta tehnico-economică detaliată împreună cu documentele de 
calificare, în scopul verificării criteriilor de calificare și a propunerii tehnice. În cazul în care oferta nu 
corespunde cerințelor minime impuse, oferta acestuia va fi respinsă și se va trimite o solicitare 
similară următorului ofertant clasat; 
 Ofertele vor fi prezentate pentru produsele descrise și disponibile la adresa de internet sus 
menționată; 
 Cerințele impuse sunt cerințe minime. Specificațiile care indică o anumită origine, sursă, 
producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 
fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații 
vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent” 
 Vă recomandăm urmărirea îndeaproape a informațiile de pe adresa de internet pentru a fi la 
curent cu eventualele informații suplimentare ce pot apărea. Autoritatea contractantă va comunica 
integral informațiile ce vizează atât operatori economici interesați cât și ofertanți pe aceasta cale. 
 Ofertele se depun în limba română; 
 

Coordonator achiziții 
Ing. Bogdan BUDEANU 

 
 

Responsabil achiziții 
Ing. Marius IMBREA 
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