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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Nr. inreg. 8089/14.03.2022 
 

Aprobat  
Decan, 

Prof.dr.ing. Daniela Tarniceriu 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI 
invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică “Piese de mobilier didactic ETTI”. 

 
1. Informații generale 

 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A 
Responsabil achiziție: Constantin Turcanu 

Telefon: 0232701631 Fax: 0232-217720 
Email: cturcanu@etti.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 15.03.2022 ora 12:00 cu 
titlul Piese de mobilier didactic ETTI și va avea codul CPV 39157000-7 al produsului 
predominant ca valoare din lista conform si cu caietul de sarcini publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. De asemenea, se va transmite oferta si prin 
email sau fax, până la data și ora precizate mai sus.  

  
 

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 toate produsele dintr-un lot. 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). 
   

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    15 zile 

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

de sarcini: 
 
15.03.2022 ora 1000 

  
2. Obiectul contractului 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐ 
Produse x 
Servicii ☐ 
 

2.2 Denumire contract:  
Lot 1: Piese de mobilier didactic ETTI 
 

2.3 Descrierea contractului 
 

Nr 
crt 

Cod CPV Denumire produs U.M. Canti
tate 

Specificatii tehnice 

LOT 1 
1 39157000-7 Cadru metalic pentru masa laborator buc 28 Vezi caiet de sarcini 
2 39157000-7 Blat pentru masa de laborator buc 17 
3 39113000-7 Scaun ergonomic buc 3 
4 39157000-7 Cuier, 1x0,2m din PAL melaminat buc 20 

 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
 LOT 1 - 29015,00 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 
 20 de zile lucratoare de la data semnării contractului 
 
2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
Finantare de baza 
  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor: 
Produsele se vor livra la adresa: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia 
Informatiei, Bulevardul Carol I, nr 11A, Iași 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 

Achiziție directă  
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4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse 

5. Garantia de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări) 
Nu este cazul 

6. Plata prețului contractului/comenzii  
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, comenzii 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 
Constantin Turcanu 

 
  

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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CAIET DE SARCINI 
pentru achizitie Piese de mobilier didactic ETTI 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează 
de către ofertant propunerea tehnică și financiară.  
Cerințele 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 toate caracteristicile din propunerea 
tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale 
din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor 
prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, 
atrage descalificarea ofertantului.  
Ofertarea se va face pentru întregul lot de produse. Nu sunt admise oferte 
incomplete (lot ofertat cu lipsuri).  
 
 

Nr 
crt 

Cod CPV Denumire produs U.
M. 

Ca
ntit
ate 

Specificatii tehnice 

LOT 1 

1 39157000-7 
Cadru metalic pentru masa 
laborator, dimensiuni 
1100x600xh750mm 

buc 23 
Cadrul dreptunghiular si picioarele se 
realizeaza din teava metalica patrata 
de 30x30mm, grosime 2mm (cu negru 
in figura) 
Intăritoarele din partea de jos se vor 
realiza din teava patrata de 
15x15x2mm (cu rosu in figura) 
Picioare reglabile 
Pe cadrele metalice se vor monta 
blaturile existente deja la beneficiar, in 
spatiile indicate din imobil A, 
bulevardul Carol I, nr 11A si imobil C, 
Strada Lascar Catargi nr, 38.  
Oferta va cuprinde transportul cadrelor 
la beneficiar, transferul blaturilor din 
locul de depozitare in imobilul in care 
se vor monta  si montajul acestora pe 
cadrele metalice 

2 39157000-7 
Cadru metalic pentru masa 
laborator, dimensiuni 
1560x750xh750mm 

buc 5 
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3 39157000-7 
Blat pentru masa de 
laborator dimensiuni 
2000x800 mm 

buc 9 
Blaturile se vor realiza din PAL melaminat 
de 18 mm, culoare stejar natur cu cant 
ABS de 2 mm. 
Blaturile  se vor monta pe cadrele 
existente, depozitate in imobil A. 
Oferta va cuprinde transportul blaturilor 
la beneficiar, transferul cadrelor din 
imobil A in imobil C si montajul la locul 
indicat. 

4 
39157000-7 Blat pentru masa de 

laborator dimensiuni 
1900x600 mm 

buc 6 

5 
39157000-7 Blat pentru masa de 

laborator dimensiuni 
2050x600 mm 

buc 2 

6 39113000-7 Scaun ergonomic buc 3 

Scaun de birou cu spatar mesh, brate, 
suport lombar, mecanism syncron 
Spatarul este tapitat cu mesh, un material 
comod si flexibil 
Suportul lombar este tapitat si reglabil pe 
inaltime 
Bratele sunt reglabile pe inaltime in 11 
pozitii, iar top-ul bratelor are o suprafata 
moale, rezistenta la uzura, din poliuretan 
Sezutul are in interior spuma poliuretanica 
injectata, un material cu caracteristici 
superioare spumei poliuretanice (buretelui) 
obisnuit. Sezutul este mai moale, mai 
flexibil si mai confortabil. In plus, spuma 
injectata isi pastreaza elasticitatea in timp, 
nu se deformeaza. Stofa ce imbraca 
sezutul are un aspect elegant, este moale, 
placuta la atingere dar in acelasi timp 
rezistenta la uzura. 
Mecanismul este syncron antisoc cu 
blocare in 3 pozitii. Mecanismul permite 
inclinarea spatarului si in acelasi timp 
sezutul isi modifica unghiul, pentru a oferi o 
pozitie sigura si confortabila. Scaunul 
poate fi utilizat cu (1) mecanismul blocat in 
pozitia de lucru; (2) poate fi blocat intr-o 
pozitie intermediara; sau (3) poate 
functiona deblocat, in balans. Mecanismul 
permite si ajustarea tensiunii de oscilatie in 
functie de greutatea utilizatorului. 
Cilindrul cu gaz are cursa 10 cm, permite 
adaptarea inaltimii scaunului in functie de 
inaltimea utilizatorului si este certificat 
BIFMA clasa 3 (testat la 150 kg).  
Baza este piramidala din nylon si are un 
diametru mare, 680 mm, oferind scaunului 
o foarte buna stabilitate chiar si atunci cand 
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este utilizat in pozitia de balans maxim pe 
spate.  
Rolele au suprafata de rulare moale din 
poliuretan, asigura protectia pardoselii si 
au diametru 60 mm 
BIFMA – este standardul american care 
certifica siguranta si performanta 
produselor de mobilier. Scaunul Joy este 
certificat BIFMA X5.1 – standardul de 
calitate, siguranta, rezistenta si fiabilitate 
pentru scaunele de birou. 
 
Dimensiuni: 
● inaltime totala: 100-110 cm 
● latime totala: 66 cm 
● inaltime sezut: 46-56 cm 
● inaltime spatar: 56 cm 
● latime sezut: 49 cm 
● latime spatar: 47 cm 
● adancime totala: 64 cm 
● adancime sezut: 50 cm 
Reglaje: 
● cursa cilindru: 10 cm 
● cursa verticala brate: 9 cm 
● cursa suport lombar: 7 cm 

7 39157000-7 Cuier, 1000x200 mm din 
PAL melaminat buc 20 

Dimensiuni - 1000x200mm  din PAL 
melaminat 18mm, culoare stejar natur, 
canturi ABS 2mm, prevazut cu 8 
agatatori duble metalice si cu accesorii 
de prins in perete. 

 
Termen de livrare este de 20 de zile lucratoare, la sediul beneficiarului. 
 
 

 Responsabil achiziții, 

Ing. Constantin Turcanu 
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