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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Nr. înregistrare: 27453/26-07-2022 

   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 

 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte pentru 
atribuirea contractului/comenzii de achiziţie publică: „Materiale-IEEIA-2022”. 
1. Informaţii generale 

1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: Bulevardul prof.Dimitrie Mangeron nr.67 
Responsabil achiziţie: Timofte Adrian 

Telefon: 0232/278680 int.1121 
Email: atimofte@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 în SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro, până pe data de                   
01.08.2022, ora 13,00, la codul CPV  din Invitaţia de participare publicată pe site-ul 
universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  
 

1.3.1 In Catalogul de produse din SEAP se va introduce Lotul1 şi/sau Lotul2,  cu Denumirea:   

„LOT1-Materiale-IEEIA-2022”, respectiv „LOT2-Materiale-IEEIA-2022”, cu Codurile CPV:  

31700000-3, şi cu Descrierea produselor, aşa cum este scris în Invitaţia de participare, secţiunea 

Caiet de sarcini. 

1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată se va depune pe adresa de email: atimofte@tuiasi.ro,  
până pe data de 01.08.2022, ora 13,00. 

1.3.3  Oferta trebuie să fie însotită de o copie a certificatului de înregistrare sau Certificatul 
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, 
sediul şi domeniul de activitate care trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul 
prezentei proceduri de achiziţii . 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
� Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot specificate în  Invitatia 
de participare, conform cerintelor din Caietul de sarcini. Oferta va fi ferma, cu pretul detaliat pe 
fiecare produs din lotul ofertat în parte, exprimat în lei, fără TVA,  care va include transportul 
acestuia la sediul achizitorului, alte taxe, etc. 
� Oferta care nu va cuprinde toate produsele din lot, sau nu va respecta termenul limită de la 
pct.1.3 de Depunere a ofertelor, în SEAP şi pe adresa de email,  va fi considerată neconformă. 
�   Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate 
cerinţele prevazute în caietul de sarcini atasat invitatiei de participare si sa furnizeze toate 
informatiile solicitate cu privire la oferta tehnică 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, dupa cum au fost acestea stabilite in caietul de 
sarcini. 
� Oferta trebuie să fie însotită de o copie a Certificatului de înregistrare sau Certificatul 
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul 
şi domeniul de activitate care trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei 
proceduri de achiziţii. 



 2 

 
 
 
 
1.4  Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractul/comenzii:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 
 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: furnizare produse. 

2.2 Denumire contract: „Materiale-IEEIA-2022” 

2.3 Descrierea contractului: 

2.4 Contract de furnizare de „Materiale-IEEIA-2022”, conform cantităţilor şi caracteristicilor                        
tehnice detaliate în Caietul de sarcini, disponibil la adresa de internet:                              
http://www.tuiasi.ro/administratie/ achizitii publice. Caietul de sarcini este ataşat acestei invitaţii. 

2.5 Valoarea estimativă:  

LOT1-Materiale-IEEIA-2022:      950 lei fără TVA. 

LOT2-Materiale-IEEIA-2022:    1250 lei fără TVA. 

 

2.6 Termen de livrare: maxim 45 de zile de la semnarea contractului/comenzii de ambele părţi. 

2.7 Sursa de finanţare: FB- IEEIA (Materii prime şi materiale pentru laborator –ctr.117). 

2.8 Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, b-dul. prof. Dimitrie Mangeron 
nr.23, Iaşi, imobil ETH, et.2, Compartiment Administrativ. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului/comenzii de achizitie publică: 
      Achiziţie directă.  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare: Preţul cel mai scăzut pe fiecare lot ofertat. 
5. Garanţia de bună execuţie : nu este cazul.  
6. Plata preţului contractului/comenzii:  
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/comenzii 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. 

    
 
 

Întocmit, 
   Ing.Timofte Adrian 
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Anexa 

 

Caiet de sarcini 

 

LOT1-Materiale-IEEIA-2022 
 
Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

CPV 

Categoria de 

Produse/servicii/lucrări 

U.M. Cantit. 

1. 31700000-3 

Mufă -conector banana (tata), 4 mm;  

- 16A; 60Vcc  

- montare pe cablu cu surub,  

- culori: negru/rosu/albastru/verde. 

- neizolat; 3mΩ; 

- 1,5mm2. 

Buc. 40 

2. 31700000-3 

Conductor MYF 1,5 H07V-K,  

- sectiune 1,5 mmp, cupru rotund multifilar  

- izolatie din PVC,  

- culori: 40m negru, 40m roşu, 40m albastru, 40m verde, 40m 

maro. 

m.l. 200 

3. 31700000-3 
Papuc electric, Cu, tip furca Ø 6 mm,  

-diametru interior furca 6 mm. 
Buc. 100 

4. 31700000-3 

Tub termocontractibil SR1F 1.6-0.8/1200mm 

- diametru inainte de contractie 1.6 mm. 

- diametru dupa contractie 0.8 mm.  

- lungime: 1200 mm. 

Buc. 10 

5. 31700000-3 

Tub termocontractibil, SR1F3 6-2/1000mm 

- diametru inainte de contractie 6mm,  

- diametru dupa contractie 2mm. 

- lungime: 1000 mm. 

Buc. 10 

6. 31700000-3 

Tub termocontractibil, SR1F3 9-3/1000mm 

- diametru inainte de contractie 9mm, 

- diametru dupa contractie 3mm.   

- lungime: 1000 mm. 

Buc. 10 

7. 31700000-3 

Tub termocontractibil, SR1F3 12-4/1000mm 

- diametru inainte de contractie 12mm, 

- diametru dupa contractie 4mm.   

- lungime: 1000 mm. 

Buc. 10 

8. 31700000-3 

Trusa pini sertizare capat cu izolatie (ferule), 

- diametre intre  Ø 0.3mm÷ Ø 6.5mm,  

- 18 modele. 

- trusa cu 1000buc./set. 

 

Set 

 

2 

 
TOTAL LOT1= 

 

950 lei  
fără TVA 
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LOT2-Materiale-IEEIA-2022 
 
Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

CPV 

Categoria de 

Produse/servicii/lucrări 

UM Cantit. 

1. 31700000-3 

Placa de prototipare cablaj PCB: 

- dublă față PCB, 

- grilă: 0,1 inch (2,54 mm) 

- grosime: 1,6 mm 

- diametrul găurii: 1,0 mm 

- material: fibră de sticlă 

Buc. 30 

2. 31700000-3 

Placa Breadboard: 

- numar de puncte: ≥400; 

- diametru fir conectare 0.8mm  

Buc. 12 

3. 31700000-3 

Kit Tastatura + mouse optic cu interfata USB: 

- interfata USB; 

- senzor optic; 

- rezolutie 800DPI 

- mouse 3 butoane 

Buc. 4 

4. 31700000-3 

Adaptor, convertor semnal HDMI (digital) la VGA (analog): 

- rezolutie maxima FullHD 1920x1080P, 60Hz 

- directie semnal de la HDMI la VGA; 

- conector HDMI A tata; 

- conector VGA mama. 

Buc. 2 

5. 31700000-3 

HDD extern portabil,  2.5″, USB 3.0, 2TB,: 

- capacitate 2 TB; 

- interfata USB 3.0/3.1; 

- cablu USB 3.0/3.1; 

- sisteme de operare Microsoft Windows XP,7,Vista,8,10, 11. 

Buc. 1 

6. 31700000-3 

Unitate optică externă, DVD-RW, USB 3.0; 

- viteza maxima de scriere DVDR: 8x. 

- viteza maxima de scriere CD: 24x. 

- Compatibilitate cu Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / 

Vista / Windows 10/8/7;  

- interfata USB 3.0/3.1; 

- cablu USB 3.0/3.1; 

Buc. 1 

 
TOTAL LOT2= 

 

1250 lei  
fără TVA 

 

 

Întocmit, 

Ing.Timofte Adrian 

 

 

 

 

 


