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Nr. 

Solicitare de ofertă 
Mobilier sală de consiliere FDI-2019-0120 

 
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: Furnizare 

Denumire contract: Mobilier sală de consiliere FDI-2019-0120 
CPV: 39100000-3 Mobilier 

 

Valoarea estimată fără TVA:  

- Mobilier sală de consiliere (FDI-2019-0120) – 63.000 lei fără TVA; 

Descriere contract: 

Mobilierul este necesar conform proiectului identificat prin cod final de înregistrare CNFIS-FDI-

2019-0120 cu numele „Consiliere și orientare pentru studenți TUIASI (C.O.S.T.)” aprobat de Ministerul 

Educației Naționale având drept obiectiv înființarea unui centru de consiliere individuală și de grup cu 

scopul de a facilita accesul la învățământ superior și de motivare și integrare a acestora în vederea 

continuării și finalizării studiilor. 

 În cadrul contractului se va furniza mobilier la comandă realizat pentru a satisface cerințele 

prezentate de beneficiar. 

 În cadrul contractului se va furniza: 

- Producție serie 

- 3 buc - W4 Scaun Nelson Miere   Galben; 

- 5 buc - W3 Scaun Nelson Miere   Gri; 

- 4 buc - W1 Scaun  K288  Bleumarin;  

- 2 buc - W2 Scaun  K288  Gri deschis/Bej; 

- 4 buc - N1 Scaun  Jonstrup Negru; 

- 2 buc - N2 Taburet Fornyad Alb; 

- 29 buc - M1 Masa LERHAMN Lemn si alb; 

- 21 buc - S1 Scaun Dior Tap.33 Albastru; 

- 15 buc - S2 Scaun Dior Tap.34 Gri Deschis; 

- 6 buc - S4 Scaun K288 Bleumarin; 

- 24 buc - S3 Scaun K288 Gri Deschis; 

- 4 buc - Scaun crom Negru; 

- Producție proprie cu montaj inclus 

- 1  buc - B1 Masă din blat de lucru de 38mm de 80x200xH100 cm, cu picioare din 

lemn (A08); 

- 1 buc - B3 Măsută cu blat de 36mm  de 55x90xH42 cm, cu picioare din lemn si 

placă jos; 

- 1 buc - B2 Canapea din pal tapitată (A08); 

- 2 buc - Blat de lucru de 38mm cu l=60cm și L=340cm montat pe 2 console și un picior 
central (Randara ); 
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- 3 buc - C1 Canapea din pal tapitată (M1); 

- 2 buc - Blat de lucru de 38mm cu l=60cm și L=400cm montat pe 2 console și un picior 

central (Randara); 

- 4 buc - Blat de lucru de 38mm cu l=60cm și L=350cm montat pe 2 console și un picior 
central (Randara ) 

- 4 buc - C2, C3   Canapea tip căsuță din pal de 36mm tapitață (M1) 
Anexăm prezentei plan T18, A3, A05, A08, M1, și randările în scopul realizării unei oferte cât mai 

corecte. 

 

Termen de furnizare 30 zile calendaristice. 

   

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; 

- 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 Mobilier sală de consiliere FDI-2019-0120 și își vor 

stabili prețul, o descriere succintă și alte elemente necesare, până în data de 03.11.2019 inclusiv. 

 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 

03.11.2019. 

Criterii adjudecare:  Prețul cel mai scăzut 

Termen limita primire oferte: 03.11.2019 inclusiv 

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

 

 

mailto:imbrea.marius@tuiasi.ro

