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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică de “echipamente -Hazarm“. 

 
1. Informații generale 

 
1.1 Achizitor 

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

Adresa: Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.1 
Responsabil achiziție: ing. Adrian Grecu 

Telefon: 0232-701454 
Email: agrecu@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 13.04.2022, ora 
10:00 și vor avea codurile CPV din prezenta invitatie publicata 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 agrecu@tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea 
procedurii de achiziție directă pe seap.  

 
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. 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerințele prevazute 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. 

  
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 de zile 

  

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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1.6  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 
participare/caietul de sarcini: 

12.04.2022, ora 12:00 
  
2. Obiectul contractului -  Achizitie “echipamente -Hazarm“ 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ☒; 
Servicii ☐; 
Se va bifa tipul de contract în funcție de specificul achiziției 
 

2.2 Denumire contract:  
Lot 1:  „echipamente -Hazarm” 
  
2.3 Descrierea contractului 
Achiziție  “echipamente -Hazarm“, 
 cod CPV: 32322000-6 
Echipamente –Hazarm - pachet format din: 
Nr. 
Crt. Produs/Specificații tehnice minimale UM Canti-

tate 
1.  Display interactiv Legamaster ETX Series, 86”, rezolutie 4K UHD, Android 8.0,Whiteboard 

Diagonala display 218 cm/86", Tip display: LCD, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri, 
Durata de viata a displayului: 30.000 ore, Format display: Ultra HD, Rezolutie display: 3840 x 
2160 pixeli, Contrast display: 1200:1, Intensitate luminoasa display: 350cd/mp, Ecran cu reactie 
la atingerea mainii omului in 32 puncte simultan, Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms, 
Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade, 
Difuzor integrat in displayul interactiv: 2 difuzoare de 18W/difuzor si un difuzor de 15W, 
Porturi de conectare In: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (2 porturi), VGA, Audio in (3x) 
,CVBS+audio in , USB 2.0, USB Touch (2 porturi), RS 232, Drivere: Microsoft Windows plug 
and play, Sisteme de operare suportate:Android/Linux/MACOSX/Windows 10, Windows 7, 
Porturi de conectare Iesire: HDMI 2.0, Audio-out, Audio-out, Posibilitati de conectare la retea 
ale displayului interactiv incluse: LAN, Alimentare directa compatibila cu standardele europene 
CE: 240V, 50-60Hz, Design: Fanless, Garantie de 5 ani, Stand Mobil de podea inclus OMB 
Video trolley 

buc 1 

2.  Sistem Desktop PC All in One, Sistem Desktop PC iMac 24" (2021) cu procesor Apple M1, 
24", Retina 4.5K, 8GB, 512GB SSD, 8-core GPU, Blue, INT KB, Magic Mouse, Garantie 12 
Luni 

buc 1 

3.  Laptop ASUS Zenbook Flip UP5401EA-KN701R, 14.0-inch TouchScreen, WQXGA+ (2880 x 
1800), Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores), 
16GB, 1TB SSD, Intel® Iris Xe Graphics, Windows 10 Pro, Pine Grey 

buc 1 

4.  Casti Audio Over the Ear Bose QC35 II, Wireless, Bluetooth, Noise cancelling, Microfon, 
Garantie 24 luni 

buc 1 

 
Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot 
depune oferte cu produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”). 
 
2.4 Termen de livrare/prestare/execuție 
Lot1 – 30 de zile 
 
2.5 Sursa/Surse de finanțare: 
Proiect Hazarm 
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2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 

Facultatea de Construcții și Instalații, Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.1 
 
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  
 

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. 
 

 
 

Administrator șef facultate 
Ing. Adrian Grecu 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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