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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Direcția Servicii Studențești 

 Nr. 15217/24.08.2017 
Aprobat 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL 
 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
Reparatii curente hidroizolatie terasa necirculabila 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Direcția Servicii Studențești, invită 

operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția de „Reparații curente hidroizolație 
terasă necirculabilă”. 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Direcția Servicii Studențești 
Adresa: Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Marius IMBREA 
Telefon: 0232702426 
Email: imbrea.marius@tuiasi.ro  

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

 
1.3 Depunerea ofertelor  

 Ofertele financiare se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro în catalogul de achiziții 
directe până pe data de 30.08.2017 inclusiv, vor avea codul CPV 45261310-0 și 
denumirea „Reparatii curente hidroizolatie terasa necirculabila”. Ofertele care nu au 
aceasta denumire riscă să nu fie luate în considerare. 

 După publicarea ofertei financiare în catalogul SEAP operatori econimici vor trimite 
și un e-mail prin care notifica autoritatea contractantă că oferta a fost publicată.  

 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate în considerare. 
 Autoritatea contractantă va iniția achiziția de la ofertantul cu prețul cel mai mic, iar acesta, 

va transmite oferta tehnico-economică detaliată și devizul de ofertă separat pe fiecare lot, 
recapitulația de deviz, extrasul de materiale, declarație pe proprie răspundere privind 
respectarea reglementarilor privind condițiile de muncă si protecția muncii, în vigoare și 
certificate de atestare fiscale privind datoriile la bugetul consolidat de stat și locale la 
registratură pe adresa: Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T, parter,  Iași 
și pe e-mail: imbrea.marius@tuiasi.ro, în termen de maxim 2 zile de la inițierea procedurii 
de achiziție directă pe SEAP. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va specifica în mod obligatoriu 
garanția tehnica acordata lucrării și termenul de execuție. 

 
1.5 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    2 săptămâni 
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1.6  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
29/08/2017, ora: 1200  
 

2. Obiectul contractului 
 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ; 

Produse ☐; 

Servicii ☐; 

2.2 Denumire contract / achiziție:  

Reparatii curente hidroizolatie terasa necirculabila. 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

lot 
Cod CPV Denumire lucrare/caracteristici Cant 

1 Lot 1 45261310-0 
Reparatii curente hidroizolație terasă 

necirculabilă - Cămin T2 
1 buc 

2 Lot 2 45261310-0 
Reparatii curente hidroizolație terasă 

necirculabilă - Cămin T14 
1 buc 

Valoare estimată total loturi 155.000 lei fără TVA 
Termen maxim execuție loturi 45 zile. 
 

2.4 Sursa de finanțare: 

Venituri proprii 

2.5 Locul de execuție a lucrărilor: 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Direcția Servicii Studențești, Bulevardul Tudor 
Vladimirescu, cămine T2 și T14. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: 
Achiziție directă  
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caietului de sarcini. 
Ofertele vor fi considerate inacceptabile daca nu îndeplinesc următoarele cerințe:  
- Vizitarea amplasamentului este obligatorie pentru identificarea constrângerilor lucrării și 

realizare măsurătorilor în baza cărora va fi prezentata propunerea financiară și tehnică; 
- Dovada implementarea standardului de management al calității ISO 9001 sau echivalent.    
 

5. Garanția de bună execuție – 5% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună 
execuție se constituie conform art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016. 
 

6. 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 facturii fiscale, contractului de achiziție, proces verbal de recepție și 
situație de lucrări. Prețul contractului nu se actualizează. 
 

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. 
 

Șef Biroul Tehnic 
Ing. Marius IMBREA 

Întocmit, 
ing. Bogdan SAMOIL
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