
 
Investeşte  în oameni ! 
Proiect  cofinanţat din Fondul  Social European  prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi form area profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaşt ere” 
Dom eniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor um ane din educaţie şi form are profesională” 
Titlul  proiectului: Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea 
tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice 
Contract  POSDRU /157/1.3/S/ 132731 
Cod SMIS 53087 
Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

   
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi implementează proiectul „ Perfecţionarea teoretică şi practică a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi 
disciplinelor tehnice”, contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731- Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În acest context, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi achiziționează Servicii de creare si dezvoltare site 
web (cod CPV: 72413000-8) 
 

1. Obiectul contractului: încheiere contract Servicii de creare si dezvoltare site web - proiect POSDRU /157/1.3/S/ 
132731 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă prin selecție de oferte. 
          3. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: www12.tuiasi.ro/facultati/sim 
 

4. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731, Venituri proprii  
5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 
Propunerea tehnică 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de 

sarcini. 
Propunerea financiară – formularul de ofertă  
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la 

preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 
7. Limba de redactare a ofertei: româna. 
8. Valoarea estimata a contractului este de 10887.10 lei fără TVA. 
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului „Servicii de creare si dezvoltare site web aferent proiect 

POSDRU /157/1.3/S/ 132731”: “preţul cel mai mic”. 
10. La oferta de bază: 

         NU se acceptă oferte alternative 
11. Documentele care însoţesc oferta: 
Toate documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei. 
12. Adresa la care se depune oferta: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof.dr.docent Dimitrie 

Mangeron nr. 67, Registratura UTI. 
          13. Data limită pentru depunerea ofertei:  25.06.2014 ora 1100 

14. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 25.06.2014 ora 1130 
la sediul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, Departamentul de fizica, imobil corp T (Rectorat), etaj 3, 

laborator 3(324) cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67.. 
 

  
 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.: 0232-230009, 0746/839016 

 
 

Manager proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731, 
Conf. univ. dr. fiz. Petru NICA 

Responsabil achiziţii proiect  
POSDRU /157/1.3/S/ 132731, 

Ing. Adrian Grecu 
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