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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Materiale proiect ROSE-ACADEMICA”. 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

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

Adresa:   Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1 
Responsabil achiziție:  Ing. Cezar Herța 

Telefon: 0232-701454 
Email: cherta@tcm.tuiasi.ro 

 
1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/ 

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 12.06.2019, ora 12:00 și vor 
avea: 

 Denumire lot: „Materiale proiect ROSE-ACADEMICA” 

 CPV lot: 18931100-5 

 Descriere lot: vor fi trecute denumirea, descrierea și cantitatea fiecărui produs din lot 

 Pretul: Pretul/lot este suma tuturor produselor ofertate in lot 
conform punctului 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe site-urile universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Nu vor fi luate în 
considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate conform pct. 2.3 din Invitatie. 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice 
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3. 
Prețul va include și transportul la destinația de livrare: 

Facultatea de Construcții și Instalații 
  Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R 
   

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 zile 

 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
http://www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
http://www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/


2. Obiectul contractului 
 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ; 

Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract: „Materiale proiect ROSE-ACADEMICA” 

 

2.3 Descrierea contractului: 

Denumire lot: „Materiale proiect ROSE-ACADEMICA”, CPV lot: 18931100-5 

In descriere vor fi trecute denumirea, descrierea și cantitatea fiecărui produs din lot 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV Produs/Specificații tehnice minimale UM 

Canti-

tate 

1.  30197210-1 Biblioraft plastifiat, cotor 75-80 mm 7 buc 

2.  
30197643-5 Hartie pentru copiator laser, format A4, culoare alb, gramaj: 80 g/mp, top 

500 coli 
16 top 

3.  
30192000-1 Dosar plastic, format A4, cu șină și perforații. Produs de referinta: dosar 

plastic Herlitz sau echivalent 
30 buc 

4.  

39264000-0 Folii protectie documente format A4, set 100 buc (folie transparenta cu 11 
perforatii standard pentru indosariere, deschidere partea superioara, 
ambalare: 100 buc/set). Produs de referinta: folii protectie Noki/Esselte 
sau echivalent 

2 set 

5.  30195921-4 Burete whiteboard 3 buc 

6.  31630000-1 Set 12 magneti colorati pentru whiteboard 3 set 

7.  30192123-9 Set 4 markere culori diferite pentru whiteboard 5 set 

8.  30197621-5 Hartie flipchart 70x100cm (top 50 file) 2 top 

9.  30197600-2 Carton alb 200g (top minim 50 coli) 2 top 

10.  30199410-7 Post-it 76x76mm, 100 file 10 buc 

11.  
39294100-0 Roll-up personalizat in policromie, print min. 720dpi, dimensiune 

85x200cm, din aluminiu, cu tija de sustinere si sac textil pentru transport 
2 buc 

12.  
18444200-5 Casca protectie constructor, calota HDPE, suspensie din polietilena, 

banda anti-transpiratie, rezistenta dielectrica 440v, suspensie ajustabila 
53-63, culoare alba 

55 buc 

13.  
18931100-5 Rucsac cu mai multe compartimente cu fermoar, bretele reglabile si 

orificiu pentru casti. Material: poliester 600D. Dimensiuni: 365x410x100 
mm 

55 buc 

14.  30192121-5 Pix din aluminiu, corp colorat în culori diverse, mină culoare albastră 155 buc 

15.  
30192130-1 Creioane grafit, formă hexagonală, material lemn, cu radieră, vârf 

rezistent 
105 buc 

16.  39292500-0 Rigla flexibila din plastic de 30 cm. Culori diverse 55 buc 

17.  30192100-2 Radieră pentru creion, material moale 105 buc 

18.  

39294100-0 Bloc notes personalizat: 
Format A5 
Interior: 100 file 
Personalizare interior: 3 file (6 pagini) personalizate alb-negru 
Coperta: imitatie piele de diverse culori, personalizare color: 120x40mm 

55 buc 

19.  30234600-4 Stick USB 8GB metalic 55 buc 

20.  

39294100-0 Tricou personalizat 
Tricou de culoare alba pentru adulti, rotund la baza gatului, realizat din 
material 100% bumbac. 
Personalizare: imprimare color si transfer termic. Dimensiuni de 
imprimare: 100 x 70 mm 
Marimi tricou: S: 12 buc, M: 23 buc, L: 17 buc, XL: 3 buc 

55 buc 

21.  

39294100-0 Sapca personalizata 
Sapca  cu 5 panele de culoare alba cu bordura colorata (rosu, albastru) 
inchidere cu scai, realizata din 100% bumbac. 
Personalizare: imprimare color. 
Dimensiuni de imprimare: 100 × 60 mm 

55 buc 

22.  
39294100-0 Breloc casca personalizat 

Breloc de chei in forma de casca de constructor. 
55 buc 



Dimensiuni: 37x38x22 mm 
Personalizare: tampografie. 

23.  
30192125-3 Marker - set 5 buc 

Markere permanente, vârf rotund, grosime 1-3mm, culori diverse 
5 set 

24.  
03410000-7 Set de 100 de bete confectionate din bambus, avand lungimea de 30…35 

cm si diametru de maxim 3 mm. 
6 set 

25.  39541140-9 Sfoara iuta natur, 1,5mm, 300 gr, ghem. 1 buc 

26.  

24590000-6 Batoane silicon pentru pistol lipit: diametru: 11 mm, lungime: min. 18 cm, 
culoare: transparent, 12 buc/set. Se folosesc impreuna cu pistolul de lipit 
pentru lipirea diferitelor materiale cum ar fi, plastic, hartie, ceramica, 
textile 

3 set 

27.  

44512200-4 Cleste pentru taierea cablurilor si firelor, 8 ": 
- diametru maxim de taiere: 11 mm 
- pentru taierea firelor si cablurilor din cupru si aluminiu 
- manere ergonomice, conturate din plastic 
- lungimea de forfecare: 200 mm 

12 buc 

28.  39241200-5 Foarfeca din otel cu maner cu softgrip colorat. Lungime lama: 235 mm. 12 buc 

29.  44425100-6 Elastice 100 bucati/punga. Diametru: 100 mm, Grosime: 2 mm 6 punga 

30.  39292500-0 Rigla rigida din plastic de 30 cm. Culori diverse 50 buc 
 

NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, standarde nationale care adopta 
standarde europene, omologari, standarde internationale sau alte referinte de natura tehnica elaborate de 
organisme de standardizare europene sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de 
produs pe baza căruia s-a efectuat estimarea şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea de « 
sau echivalent ». 

 

2.4 Termen de livrare: livrarea se va face cel tarziu in data de 21.06.2019. 

 

2.5 Sursa de finanțare: Proiect ROSE-ACADEMICA. 

 

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. 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 contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se 
actualizează. 

 
7.  Anunț de atribuire 

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe paginile proprii de internet 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/un anunț 
de atribuire în termen de 14 zile de la data încheierii contractului. 
 

 
Întocmit, 

Administrator șef facultate, 
Ing. Cezar Herța 

 
 
 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
http://www.ce.tuiasi.ro/ro/studenti/proiecte/rose-academic/

