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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAşI 
Direcția Servicii Studențeşti 

  

Nr. 17263/14.09.2020 
Aprobat, 

Director Direcţia Servicii Studenţeşti 
Dr. Ing. Bogdan Budeanu 

 
 

Invitaţie de participare 
Achiziţie: Acumulatori 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 

contractului de furnizare. 
 

1. Informaţii generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Direcţia Servicii Studenţeşti 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii Studenţeşti, 
700311 
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439 

 
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 

 www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
 

1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica în catalogul electronic pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub 
(vechiul site www.e-licitatie.ro) până pe data de 20.09.2020, inclusiv şi vor avea codul CPV din 
caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. 
Ofertantul interesat va transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP 
(vechiul SEAP) şi autorităţii contractante la adresa de e-mail anca.gania@tuiasi.ro până în 
data de 20.09.2020, inclusiv, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe SICAP 
(vechiul site SEAP). 
Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie luat 
în considerare. Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP (vechiul SEAP) nu redă 
întotdeauna toți operatorii participanți este bine, ca după postarea produselor în catalogul 
SICAP (vechiu SEAP), operatorii economici să trimită și un email prin care să comunice faptul 
că produsele au fost postate. Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus 
menționată, nu vor fi acceptate. 
Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SICAP (vechiu SEAP), nu au voie să 
modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata 
inacceptabilă. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 
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 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu caietul de sarcini.  

 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile solicitate 
cu privire la preţ 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, după cum au fost acestea stabilite în caietul de 
sarcini. 

 
1.4 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

 
1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de 

sarcini: 

zz/ll/aaa 18.09.2020, ora 12.00. 
  
2. Obiectul contractului: Furnizare diverse echipamente de protectie 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ; 
Produse ; 
Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract: Furnizare acumulatori 
 
2.3 Descrierea contractului: conform caietului de sarcini 

 
2.4. Termen de livrare: în termen maxim de 5 zile calendaristice  de la semnarea 
contractului/comenzii  de către ambele părți, în campusul studenţesc Tudor Vladimirescu Iasi, 
la locul indicat de autoritatea contractantă.  
 
2.5. Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin/Venituri, Subventie, etc 

 
 
2.6. Locul de livrare: Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă  

 
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare 

Preţul cel mai scăzut din catalogul SICAP (vechiu S.E.A.P.), cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
În cazul în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, autoritatea 
contractantă va solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor. 
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5. Garanţia de bună execuţie: Nu este cazul. 

 
6. Plata preţului contractului  

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 nu se actualizează. 

 
7.  Anunţ de atribuire 

În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de 
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la 
data încheierii contractului. Atribuirea se va face pe lot. În cadrul fiecărui lot trebuie să  fie inclusă 
întreaga cantitate și toate reperele din caietul de sarcini aferent lotului. 
 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 
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UNIVERSITATEA TEHNICA “ GHEORGHE ASACHI” din IASI 
DIRECTIA SERVICII STUDENTESTI 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.  
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se 
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul 
de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini 
şi termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte, atrage descalificarea 
ofertantului. 
NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar 
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având 
menţiunea de « sau echivalent». 
 Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.  
 

 
Pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub  va fi postat: 
Set acumulatori 
CPV: 42670000-3       
Descriere:  toate caracteristicile care se pot lua în considerare (se va detalia pretul unitar 
pentru fiecare produs) 
Preț catalog: preț lot  fără TVA. 
 
 
Autoritatea contractantă dorește achiziționarea a două acumulatoare necesare bunei funcționări a 
două pompe achiziționate pentru activitățile de dezinsecție și dezinfecție. Menționăm că modelul 
pompelor la care se dorește achiziționarea acumulatorilor este Birchmeier REC 15 ABZ și au fost 
achiziționate în anul 2018, 2019. Valoarea estimata a achiziției 1410 lei fără TVA. 
 
Acumulator Li-Power CAS 18V/4 AH Birchmeier- 1 bucata 
Acumulator  Li-ION 18V/3 AH FOR REC 15- 1 bucata 
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Notă pentru ambele loturi: 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior deschiderii ofertelor, fişe tehnice 

suplimentare pentru produse sau fotografii/cataloage de produse, mostre din care să reiasă 
caracteristicile exacte ale produselor. Analizarea ofertei se efectuează pe lot. 

Nu se acceptă decât produse conforme cu necesitatea. La recepţie se vor respinge 
produsele care nu sunt conforme cu realitatea. 

Produsele se vor livra, demonta/monta la locul indicat în repartiție, între orele 08.-14.00. 
Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-

descărcare- montare-demontare unde este cazul, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. 
Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare şi  să fie însoţite de certificat de calitate şi 
garanţie şi de declaraţie de conformitate. 

Nu  se  acceptă  caracteristici  tehnice  inferioare  ale  produselor  faţă  de  cele  
menţionate  în  caietul  de sarcini.  Se pot  solicita mostre pentru verificare. 

Termen de livrare: in maxim 5 zile de la semnarea de către părți 
Perioada de garantie: min. 6 luni de la recepția cantitativă și calitativă. 
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Nu se acceptă livrare prin curierat. 
Durata contractului: 4 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a 

contractului/comenzii. 
Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe  

fiecare lot în parte lotul. Ofertantului clasat pe locul 1 i se va solicita și declarație pe proprie 
răspundere referitoare la referitoare la condițiile de mediu, muncă și protecția muncii. 

Nu  se  acceptă  caracteristici  tehnice  inferioare  ale  produselor  faţă  de  cele  menţionate  în  
caietul  de sarcini.   

Ofertanţii vor transmite doar la cererea autorității contractante fişe tehnice  pentru fiecare 
produs în parte (care conţin toate informaţiile necesare evaluarării tehnice, nume producător, 
denumire comercială, etc). 

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0232/702439. 
 
 

 
Sef Birou Tehnic, 

Ing. Marius Imbrea 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


