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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de
achiziție publică „Table albe si sistem de videoproiectie - ETTI”.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A
Responsabil achiziție: Constantin Turcanu
Telefon: 0232701691
Email: cturcanu@etti.tuiasi.ro
1.2 Publicarea invitației de participare și 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 03.09.2019 ora
12:00 cu titlul Table albe si sistem de videoproiectie - ETTI și va avea codul CPV
38652120-7. Totodată, oferta se va trimite către beneficiar prin email sau fax,
până la data și ora precizate mai sus.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările
din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite 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.
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa
respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa
cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
 Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
1.5 Termen limită pentru solicitarea
participare/caietul de sarcini:
03.09.2019 ora 9

clarificărilor

Română
Lei
15 zile
privind

invitația

de

2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐
Produse x
Servicii ☐
2.2 Denumire contract: Table albe si sistem de videoproiectie - ETTI
2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.
0
1
2

Nr.
lot
1
Lot 1
Lot 1

Cod CPV

Denumire produs/serviciu/lucrare

U.M.

Cantitate

2
30195900-1
30195900-1

4

5

buc
buc

4
2

3

Lot 2

38652120-7

3
Table albe 120x240 cm
Table albe 120x300 cm
Sistem de videoproiectie (conform caiet
de sarcini)

buc

1

2.4 Valoarea estimativă a contractului:
Lot 1 - 3800 lei (fără TVA)
Lot 2 – 12500 lei (fara TVA)
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție
Livrarea produselor si instalarea lor se vor efectua de catre furnizor in termen de 14 zile de
la semnarea contractului de catre ambele parti.
2.6 Sursa/Surse de finanțare:
Finantare de baza si Venituri proprii
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Produsele se vor livra si instala in Corp C, Str Lascar Catrgi nr 38 (Copou), Iasi
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare
Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse
5. Garantia de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Nu este cazul
6. Plata prețului contractului/comenzii
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în
maxim 30 zile, în baza facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului 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,
Gina Corban

Caiet de sarcini
Obiectul contractului este “Table albe si sistem de videoproiectie - ETTI” conform tabelului
de mai jos:
Nr.
Crt.
0

Nr.
lot
1

1

Cod CPV
2

30195900-1

Denumire produs/serviciu/lucrare/
specificații tehnice
3

TABLA MAGNETICA (whiteboard) Rama
Aluminiu Memoboards, 120 x 240 cm:
• Tablă magnetică, ștergere uscată, ramă
din aluminiu anodizat CLASSIC.
• Suprafață albă lăcuită din oțel.
• Partea din spate a tablei făcută din placaj
moale.
• Sa contina oțel zinc pentru a fi drepte și
stabile.
• Sa poata fi montată pe verticală sau
orizontală în cele patru colțuri.
• Poliță din aluminiu pentru markere cu
capac, marker și kit pentru fixarea de
perete incluse.
• Colțuri gri.
• Concepută pentru a scrie pe suprafața
acesteia cu markere și pentru a prinde foi
de hârtie cu ajutorul magneților.
• Numai pentru utilizare în interior.

U.M.

Cantitate

4

5

buc

4

Buc

2

Perioada de garanție pentru suprafață
de 10 de ani. Pentru produs – 2 ani.

Lot 1

Accesorii incluse:
• Set de magneti pentru whiteboard si
flipchart magnetic. Diverse culori.
Dimensiune 15cm, 12 buc/set;
• Set cu 4 markere pentru whiteboard
de 3mm si varf rotund + burete
magnetic ;
• Spray Curatare Whiteboard;

2

30195900-1

TABLA MAGNETICA (whiteboard) Rama
Aluminiu Memoboards, 120 x 300 cm:
• Tablă magnetică, ștergere uscată, ramă
din aluminiu anodizat CLASSIC.
• Suprafață albă lăcuită din oțel.
• Partea din spate a tablei făcută din placaj
moale.
• Sa contina oțel zinc pentru a fi drepte și
stabile.
• Sa poata fi montată pe verticală sau
orizontală în cele patru colțuri.

• Poliță din aluminiu pentru markere cu
capac, marker și kit pentru fixarea de
perete incluse.
• Colțuri gri.
• Concepută pentru a scrie pe suprafața
acesteia cu markere și pentru a prinde foi
de hârtie cu ajutorul magneților.
• Numai pentru utilizare în interior.
Perioada de garanție pentru suprafață
de 10 de ani. Pentru produs – 2 ani.
Accesorii incluse:
• Set de magneti pentru whiteboard si
flipchart magnetic. Diverse culori.
Dimensiune 15cm, 12 buc/set;
• Set cu 4 markere pentru whiteboard
de 3mm si varf rotund + burete
magnetic ;
• Spray Curatare Whiteboard;
Sistem videoproiectie format din:
1. Videoproiector Ultra Short Thow Optoma
EH320UST sau echivalent
1080p Full HD (1920x1080), Full 3D,
luminozitate 4000 lumeni, Contrast 20,000:1,
sursa de lumina: lampa cu durata de viata de
10,000 ore in modul education;
Caracteristici esentiale:
• Proiector luminos Full HD 1080p - 4000
lumeni ANSI;
• Proiectie de la distanta scurta - imagine de
100 " de la mai putin de jumatate de metru
distanta fata de ecran;
• Conectivitate simpla - 2x HDMI, 2x VGA si
difuzor incorporat de 16W;
Lot 2

38652120-7

Garantie aparat: 36 luni garantie;
Garantie lampa: 12 luni sau 1000 de ore
functionare (care conditie intervine prima)
Priza modulara incorporabila in birou
Bachmann Desk 2 INOX - 4 module: •
Sistemul este echipat cu 2 prize Schuko de 220
V, Modul HDMI 4K, Modul VGA + Jack audio,
Cablu alimentare 5 m, 1 modul liber pentru
configurari ulterioare;
Conectica de la videoproiector la priza
modulara incorporabila in birou Bachmann
Desk 2:
• 1x Cablu Velleman HDMI tata la HDMI tata/
Profesional/ 15.0 m;
• 1x cablu VGA cu audio: Cablu VGA – VGA,
15,0 m;

Buc

1

Materiale necesare instalarii (cabluri
alimentare, canal cablu, stechere, alte
materiale marunte, etc);
Manopera de instalare si configurare inclusa.
2. Ecran de proiectie cu rama fixa seria
SABLEFRAME ER135WH1 sau echivalent,
marime vizibila 299mm x 167.9mm, Format
16:9, borduri negre de 2.36 inch.
• PVC in straturi multiple cu invelis texturat;
• Gain 1:1;
• Unghi de vizionare: 180° (90°±LR);
• Ofera o calitate exceptionala a imaginii
pentru orice prezentare;
• Rezistent la mucegai;
• Suporta 3D activ si 4K Ultra HD;
• Suprafata poate fi curatata cu o laveta din
bumbac umeda;
• Material tensionat intins si extrem de flexibil
CineWhite 1.1;
Garantie: 3 ani garantie;
3. Suport videoproiector perete
Multibrackets 0339, reglabil 600 mm - 1300
mm, max. 10 kg;
Produsele se vor livra in termen de 7 zile lucratoare de la primirea comenzii, la adresa
beneficiarului, Facultatea de ETTI, Bulevardul Carol I, nr 11A, Iasi.

