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Aprobat, 
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Decan 
Prof.dr.ing.Vasile Ion Manta 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
Facultatea de Automatica si Calculatoare 
invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică de: “Mobilier pentru laboratorul A0-10” 

 
 

1. Informații generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 
Adresa: str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.27 
Responsabil achiziție:ing.Corneliu Vasilachi 

Telefon: 0232701306 
Email: cvasilachi@ac.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 01.02.2021, ora 
0900 și vor avea: codul CPV,  denumirea lotului si valoarea totala fara TVA 
conform caietului de sarcini publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura 
de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la 
adresa de e-mail cvasilachi@ac.tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea 
procedurii de achiziție directă pe seap (dacă este cazul – oferta tehnico-economică 
detaliată se va solicita în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și furnizare produse 
complexe).  

 
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  lotul intreg. 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:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:              Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 de zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 

participare/caietul de sarcini: 
28.01.2021 

  
2. Obiectul contractului 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ☐; 
Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract: " Mobilier pentru laboratorul A 0-10” 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot Cod CPV 

Denumire 
produs/serviciu/lucra

re 

Cant.
buc Specificații tehnice 

Perioada de 
garantie 

(dacă este 
cazul) 

1.  
1 

 
39180000-7 

 

Mobilier pentru 
laboratorul A 0-10 47

Conform caietului de 
sarcini 

- 

 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
 28941 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 
21 zile 
 
2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
Finantarea de baza 
  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Facultatea de Automatica si Calculatoare, adresa:Iasi, Bld.prof. Dimitrie Mangeron nr.27 
 
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. Garantia de buna executie  
- nu este cazul.  
Se va preciza exact modul de constituire a garanției: 
- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări sau 
- depunerea la casierie a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei sau 
- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale 
  

6. 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 facturii fiscale, contractului de achiziție 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. 

 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

DENUMIRE LOT: MOBILIER PENTRU LABORATORUL A0-10 
 
 
 
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, 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 atrage descalificarea ofertantului. 
 
 
1. DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A CONTRACTANTULUI  
 
 
1.1. - Denumirea autorităţii contractuale: 
 
UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI ‘ DIN IASI 
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE 
 
 
1.2. - Adresa contractantului: 
 
Bld. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 27, Iasi 
 
 



1.3. - Obiectul contractului de achiziţie publică  
Mobilier pentru laboratorul A0-10  

 
1.4. - Tipul de contract stipulat. 
 
Tipul de contract este: contractul de furnizare 
 
 
1.5. -  Procedura de atribuire a contractului 
 
In conformitate cu  Legea 98/2016,  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 si a planului anual estmativ 
al  achizitiilor publice pe anul 2021, procedura de achizitie  este de:  „ achizitie directa" 
 
2. CERINŢELE DE ACCEPTARE PENTRU OFERTANT SUNT: 
2.1. - Admiterea livrarii produselor în termenele prevăzute de contractant. 
2.2. - Propunere tehnica si financiara  pentru produsele ce urmeaza a fi livrate. 
 
3. PREZENTAREA serviciilor ce urmeaza a fi prestate  
3.1. DATE GENERALE 
 
3.1.1. Denumirea contractului : Mobilier pentru laboratorul A 0-10 
 
3.1.2.Amplasamentul: 
Municipiul laşi, Str.  Prof. D. Mangeron nr. 27 – imobil AC  
 
3.2. Propunerea tehnica: 

Pentru realizarea amenajarii laboratorului sunt necesare urmatoarele: 

Denumire produs UM Cantitate 
Masa laborator 

‐ Structura: sistem profile aluminiu cu prinderi ascunse 30x30 mm; 
‐ Dimensiuni gabarit (Lxlxh): 600x500x750 mm; 
‐ Culoare profile aluminiu: eloxat argintiu; 
‐ 4 rotile din care două cu blocare; 
‐ Suprafața de lucru: PAL dublat, culoare uni, cant ABS 2mm pe 

contur. 

Buc 2 

Structura din aluminiu suport unitati de calcul 
‐ Structura: sistem profile aluminiu cu prinderi ascunse 30x30 mm; 
‐ Dimensiuni gabarit (Lxlxh): 2x(5500x300x650*);* peste cota 

superioara a tabliei mesei 
‐ Culoare profile aluminiu: eloxat argintiu; 
‐ Lateralele sunt inchise de la cota hs=700mm la hi=1380 mm cu 

tabla perforata g=2/3 mm vopsita in camp electrostatic RAL 9006 
(argintiu); 

‐ Structura se fixeaza de tablia mesei pe partea inferioara; 
‐ Sistemul permite cuplarea mai multor structuri de acelasi tip; 
‐ De structura de sprijin a fiecarei mese, se monteaza cate un 

suport metalic unitate calcul: 10 buc 

buc 10 

Placa protectie din Plexiglas pentru mese 
‐ Placa din Plexiglas extrudat XT avand grosimea g=2 mm;sup. 

Totala 7.2 mp; 
‐ Varianta: opac (similar sablat); 
‐ Placi debitate la cota, livrate la obiectiv;

Buc 10 

Scaun ergonomic 
‐ Scaun ergonomic model ZEN; 
‐ Culoare tapiterie: negru; 
‐ Tip tapiterie: material textil. 

Buc 1 



Stand pentru 2 monitoare tip ARCTIC Z 2PRO Gen 3 
‐ Material: otel+aliaj aluminiu; 
‐ Inclinare: +/-15°; 
‐ Pivotare: 180°; 
‐ Rotatie: 360°; 
‐ Greutate maxima suportata: 15kg/monitor; 
‐ Diagonala monitor: max 34”; 
‐ Porturi: 4 USB 3.2 Gen1; 
‐ Sistem pentru managementul cablurilor. 

Buc 10 

Prize Elevator cu 3 prize Shuko cu 1,8 ml cablu si port USB varianta 
manuala (inclusiv montaj) 

Buc 7 

Priza HDMI x 2 alb 
‐ Conexiune tip 2xmfa HDMI standard (tip A); 
‐ Standard audio suportate: ARC (Audio Return Chanel); 
‐ Alte standarde sprijinite 3D, HDMI Ethenet canal HEC; 
‐ Suport. 

Buc 1 

Prelungitor cu sase prize 
‐ Prelungitor cu protectie la suprasarcina si supratensiune cu 

intrerupator; 
‐ 6 prize; 
‐ IP 20; 
‐ Cablu H 05 VV – F3xG1,5 mm; 
‐ Lungime cablu: 5 ml; 
‐ Max: 16A, 250V, 50Hz, 3500W. 

Buc 6 

Fiecare articol va fi livrat si montat in laboratorul A 0-10. 
Termen de executie/livrare/montaj: 21 zile lucratoare de la data incheierii contractului de 
furnizare. 
Plata integrala se face in termen de maxim 30 zile de la finalizarea receptiei produselor, pe 
baza facturii emise de executant si a procesului verbal de receptie. 
Termen de garantie: 12 luni de la receptia produselor. 

 
 
 
Administrator sef facultate, 
Ing.Corneliu Vasilachi 

 


