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Program cofinanţat din Fondul Social European  
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Titlul proiectului: SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice 

Regionale 
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a 
unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 
Cod MySMIS: 82/3/7/106188 
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 
 

Nr. înregistrare 7576 / 13.04.2018 
 

Aprobat 
Decan, 

Conf.univ.dr.ing. Mariana URSACHE 
 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să 

depună ofertă pentru achiziția de Servicii catering – proiect POCU 82/3/7/106188. 
 
 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 
Telefon: 0232701209 
Email: geanina.tigla@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  
 Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar este: 17.04.2018, ora 13.00.  

Se acceptă oferte transmise în original - pe adresa Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi" din Iași, Blvd. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, Iași - 
700050, program de lucru cu publicul 08:00 - 15:00, prin E-mail pe adresa 
geanina.tigla@tuiasi.ro sau fax la numărul 0232216853. În cazul ofertei transmise prin 
email/fax, Beneficiarul poate solicita și transmiterea ulterioară, în maxim 3 zile lucrătoare de 
la data depunerii, a ofertei în original. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va 
fi respinsă. Notă: Pe plic se va menționa „ofertă Servicii catering – proiect POCU 
SMARTER” 
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1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din lot. Este un singur lot. 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la preț, meniu, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de 
obiectul contractului de achiziție publică.  

 
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 

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

sarcini: 
16/04/2018, ora: 1000  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐; 
Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract / achizitie:  
Servicii catering – proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER. 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot 

Cod CPV Denumire servicii/caracteristici Cant 
Valoarea estimativă 

a contractului 
Lei fara TVA 

1 Lot 1 55523000-2 
Servicii catering conform caietului de 
sarcini 

280 
porții 

5.137,62 

 

 
2.4 Sursa de finanțare: 
Proiect POCU 82/3/7/106188 
  
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, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
 

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
 
 

6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 60 
zile de la aprobarea documentelor legale de către directorul de proiect și în conformitate cu 
Legea 72/2013, art. 7, alin 1,  având in vedere prevederile mecanismului decontării cererilor de 
plata în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, pe bază de factură 
fiscală în original, a contractului de achiziție și a procesului verbal de recepție. Prețul 
contractului nu se actualizează.  
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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. 
 
 
 
 
 
Comisia de întocmire și verificare a documentației: 
 

1. Președinte Ing. Dumitru Mihăescu   

2. Membru Șef lucrări dr.ing. Dorin Ionesi   

3. Membru Ing. Geanina Țiglă   
 


