Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Nr. înregistrare 28315 / 29.11.2019
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 „ Echipament protectie-IEEIA”

1. Informaţii generale
1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Adresa: Bulevardul 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 03.12.2019, ora
14,00 la codul 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 lotul cu denumirea Echipament
protectie-IEEIA , cu codul CPV 18110000-3
cu descrierea produselor asa cum
este scris in invitatia de participare sectiunea caiet de sarcini.
1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată
se va depune pe adresa de email:
cristina.popovici@tuiasi.ro pana pe data de 03.12.2019, ora.14,00.
1.4 Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot specificate in
invitatia de participare conform cerintelor din caietul de sarcini. 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.
Oferta care nu va cuprinde toate produsele din lot va fi considerata neconforma.

 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în
totalitate cerinţele prevazute în caietul de sarcini atasat invitatiei 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 caietul de sarcini.
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
2.2 Denumire contract: Echipament protectie-IEEIA
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2.3 Descrierea contractului/comenzii :
Furnizare Echipament protectie-IEEIA, conform cantităţilor şi caracteristicilor tehnice

detaliate
în
caietul
de
sarcini
disponibil
la
adresa
de
internet
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice. Caietul de sarcini este ataşat acestei
invitaţii.
2.4 Valoarea estimativă a lotului/contract: 1651.95 lei (fără TVA),
2.5 Termen de livrare: maxim 7 zile de la semnarea contractului/ comenzii de ambele
parti.
2.6 Sursa/Surse de finanţare: Protectia Muncii
2.7 Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
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 pe lot.
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
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Anexa
Caiet de sarcini
Echipament protectie-IEEIA
Nr.
crt.

0
1.

U/M

Cantit.

Cod CPV
LOT

Denumire produs/ specificatii tehnice minime
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, marca
de fabrica sau de comert sunt mentionate pentru a identifica cu usurinta
tipul de produs. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea
<<sau echivalent >>.

Valoare
estimata
fara TVA

1

2

3

4

5

Saboti piele albi cu bareta roz , talpa antiderapanta ergonomica, mar. 35-1buc; 373buc; 38-2buc;39-1buc;40-1buc

Bocanci protecție, captuseală blana prevazuti cu bombeu metalic 2114n, mar.43

2.
3.

Cizme apa noroi fete/baieti, mar. mar. 35-1buc; 37-3buc; 38-2buc;39-1buc;401buc;42-1buc;43-1buc

4.
5.
6.
7.
8.

18110000-3

Halat protectie maneca scurta , personalizat, material : Tercot 65%PES +
35%BBC;Gramaj: 195/245g/m2; Tesatura: BBC100% 200g/m2 , culoare roz sau
alb in accord cu pozitia 1.
Salopetă de iarna cu pieptar matlasata bluza si pantalon , personalizata, tesatura
exterioara impermeabila pes 100% , captuseala sintetica si strat termoizolant,
mar.50.
Salopetă protecție de vara bluza si pantalon cu pieptar tesatura doc sau tercot,,
personalizata, mar 48.
Manusi protectie blana barbati
Masca unica folosinta cu supapa

Salopetele si halatele se vor personaliza astfel:

buc

8

432

buc

1

98

buc

10

210

buc

8

397.60

buc

1

109.70

buc

1

86.7

buc

1

10.1

buc

100

44

pe buzunarele de la piept.

Produsele se vor livra in maxim 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului /comenzilor de ambele părţi la adresa
achizitorului din Iasi, Facultatea IEEIA, B-dul.Prof. Dimitrie Mangeron nr. 23, Comp Adtiv.- etj.2.

Întocmit,
adm.Cristina Popovici
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