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Nr. 21279/20.06.2022 

Aprobat 

Director Direcția Servicii Studențești 

Dr. ing. Bogdan Budeanu 

 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică: 

„ Serviciu de licențiere și mentenanță 
software pentru gestionarea online a spațiilor de cazare” 

 

1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Direcţia Servicii Studenţeşti 

Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi 

Responsabil achiziţie: ing. Anca Ionela Gania 

Telefon: 0232/702439 

Email: anca-ionela.gania@staff.tuiasi.ro 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi 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 24.06.2022, ora 12.00, 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 tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P şi autoritatii contractante la adresa de e-mail anca-
ionela.gania@staff.tuiasi.ro până în data de 24.06.2022, ora 12.00, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă 
pe S.E.A.P.  

In catalogul SEAP se vor introduce produsele cu denumirea indicată. 
Pentru a vă asigura că oferta dumneavoastră va fi găsită cu ușurință de motoarele de căutare din catalogul SEAP, vă 

recomandăm să respectați instrucțiunile de publicare și să notificați participarea la procedură pe adresa de email: mail anca-
ionela.gania@staff.tuiasi.ro. 

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, nu au voie să modifice componente ale ofertei după 

data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă. 
Pe S.E.A.P. va fi postat: 
Serviciu de licențiere și mentenanță software pentru gestionarea online a spațiilor de cazare 

CPV: 72260000-5    

Descriere:  toate caracteristicile care se pot lua în considerare  

Preț catalog: preț buc fără TVA. 

Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.  
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele 

prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească 

în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 Fişe tehnice / Mostre (Nu). 
   

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: 
23.06.2022, ora 10:00  

1.6. Obiectul contractului: Drept de utilizare software, mentenanță, suport tehnic,  managementul corecțiilor, 

adăugirilor și completărilor pentru gestionarea online a spațiilor de cazare și încasare a tarifelor de cămin, din 

Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” 

1.7. Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐; 

Servicii X; 

Denumire contract:  Serviciu de licențiere și mentenanță software pentru gestionarea online a spațiilor de 

cazare 

2. Descrierea contractului 

Nr. Crt. Cod CPV Denumire produs Cant. Specificaţii tehnice 

0 1 2 3 4 

1 

 

72260000-5

  

Serviciu de licențiere și mentenanță 

software pentru gestionarea online a 

spațiilor de cazare 

1 Conform specificaţiilor din 

caietul de sarcini 

 

2.1 Valoarea estimată a contractului: 115.000,00 lei fără T.V.A. 

2.2 Termen de prestare: 12 luni de zile consecutive de la semnarea contractului de către ambele părți (Perioada  include: 

Luna I  de prestare a serviciului: instalare aplicație, testare aplicație, preluarea bazei de date cu situația la zi a tuturor 

informațiilor referitoare la cazări;Lunile I – XII presupun prestarea serviciului, suport tehnic, mentenanță, managementul 

corecțiilor, adăugirilor și completărilor) 

2.3 Sursa/Surse de finanţare: Tarif de cazare. 

3. Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Campusul studențesc Tudor 
Vladimirescu din Iași  

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă  
5. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare 

Preţul cel mai scăzut 

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. 

6.  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 
 

Întocmit,  
ing. Anca Ionela Gania 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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CAIET DE SARCINI 
Sursa de finantare: tarif camin 

 

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.  

Pe S.E.A.P. va fi postat: 
Serviciu de licențiere și mentenanță software pentru gestionarea online a spațiilor de cazare 
CPV: 72260000-5    
Descriere:  toate caracteristicile care se pot lua în considerare  
Preț catalog: preț buc fără TVA. 
 

Serviciu de licențiere și mentenanță software pentru gestionarea online a spațiilor de cazare  
- drept de utilizare software, mentenanță, suport tehnic,  managementul corecțiilor, adăugirilor și completărilor 

pentru gestionarea online a spațiilor de cazare și încasare a tarifelor de cămin, din Campusul studențesc „Tudor 
Vladimirescu”  

Achiziţionarea serviciului este necesară pentru îmbunătățirea serviciilor de cazare oferite către cei aproximativ 8000 
de studenți, a eficientizării activității comisiilor de cazare din cadrul universității, a încasării a tarifelor de cămin din campusul 
studențesc și presupune: 

- generarea automată a documentele necesare cazării (cerere cazare, contract cazare, act adițional la contract, 
declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate ), a obligațiilor financiare - taxă cazare și asigurarea încasării 
acestora 

- furnizare informații privind categoriile de studenți cazați în căminele Campusului studențesc „Tudor Vladimirescu” 
(studenți români, studenți din țările UE/SEE, studenți cu părinți cadre didactice, studenți orfani de ambii părinți, studenți 
străini bursieri care nu provin din țările UE/SEE sau NON – EU, alte categorii de personal cazate) 

- generare rapoarte cu informații privind cazarea pe ani de studii, cămine, gradul de ocupare al unui cămin, oglinda 
unui cămin, centralizare categorii de studenți pe cămine. 

Durata contractului: 13 luni, din care prestarea efectivă a  serviciului este de 12 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe 
toată perioada de derulare a contractului. 

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 servicii cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini şi termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte, 
atrage descalificarea ofertantului. 

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de instalare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul 
autorității contractante. 

Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare- descărcare- montare-
demontare unde este cazul, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. 

Nu se acceptă caracteristici tehnice inferioare ale serviciilor faţă de cele menţionate în caietul de sarcini. Se pot solicita 
demo-uri/vizionări/fotografii pentru verificare. 

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

 


