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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Steaguri – Facultatea de Construcții și Instalații”. 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Construcții și Instalații 

Adresa:   Iași, Str. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1 
Responsabil achiziție:  Ing. Cezar Herța 

Telefon: 0745867222 
Email: cezar.herta@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 03.12.2019, ora 12:00 și vor 
avea denumirea și codul CPV indicate la punctul 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe 
site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora oferta pentru toate produsele din lot. Nu vor fi luate in considerare ofertele 
din care lipsesc produse solicitate in lot. 
Pretul lotului va fi suma preturilor tuturor produselor din lot. 

 Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice 
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3. 
Prețul va include și transportul la destinația de livrare: 

Facultatea de Construcții și Instalații 
  Iași, Str. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1, Imobil R 
   

1.5 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:   Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  30 zile 

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ; 

Servicii ☐; 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN 

IAȘI 
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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2.2 Denumire contract: „Steaguri – Facultatea de Construcții și Instalații”. 

 

2.3 Descrierea contractului: 

Denumire lot: „Steaguri – Facultatea de Construcții și Instalații”, CPV lot: 35821000-5, UM: lot, 

Cantitate: 1 

Descriere lot: 

Steaguri realizate în policromie, din material extraflex tratat UV, conform modelului și la dimensiunile 
solicitate în tabelul de mai jos. 
Caracteristicile tehnice ale materialului: 

 100% poliester import cu greutatea de cca 110g/mp, 

 bună rezistență în orice condiții atmosferice și stabil UV 

 tensiunea la rafalele de vânt: aprox. 1042 kN/mp 

 permeabilitatea aerului: 950 l/min pe dmp 

 tensiunea fibrelor: pe lungime – aprox. 400N, pe lățime – aprox. 700N 

 deformarea la căldură (la 195° Celsius/2 min): pe lungime - max 2%; pe lățime - max 2% 
Lotul este format din: 

Nr. 

Crt. 
Produs/Specificații tehnice minimale UM 

Canti-

tate 

1.  Steag pentru exterior imprimat în policromie (1000 x 1500 mm) – România buc 1 

2.  Steag pentru exterior imprimat în policromie (1000 x 1500 mm) - UE buc 1 

3.  Steag pentru exterior imprimat în policromie (1000 x 1500 mm) - Universitatea Tehnică 
"Gheorghe Asachi" din Iași 

buc 1 

4.  Steag pentru exterior imprimat în policromie (1000 x 1500 mm) - Facultatea de 
Construcții și Instalații 

buc 1 

 

2.4 Termen de livrare: 5 zile 

 

2.5 Sursa de finanțare: FB Facultatea de Construcții și Instalații. 

 

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. 
 

5. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la 
recepție, în baza contractului de achiziție, 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, 

Administrator șef facultate, 
Ing. Cezar Herța 
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