
 
Nr. 22313/10.11.2017 

Aprobat, 
Director Direcţia Servicii Studenţeşti 

Ing. Bogdan Budeanu 
 
 

Invitaţie de participare 
Reparații curente teren sport sintetic  

 
Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 

contractului de execuție lucrări. 
 

1. Informaţii generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Direcţia Servicii Studenţeşti. 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii 
Studenţeşti, 700311 
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702426 
Email: imbrea.marius@gmail.com 

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

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 15.11.2017, 
inclusiv şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat va transmite oferta 
tehnico-economică detaliată încărcată în S.E.A.P. şi autorităţii contractante la adresa 
de e-mail imbrea.marius@gmail.com până pe data de 15.11.2017, inclusiv pentru a 
putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P. 

 
Pe SEAP va fi postat:  
Reparații curente teren sport sintetic 
CPV: 45453100-8 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ lucrare fără TVA. 
 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

Operatorii economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un 
produs folosind codul CPV și numele lucrării din titlu, respectiv își vor stabili prețul, o 
descriere succintă și alte elemente necesare, până pe data de 15.11.2017, inclusiv. 
Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie 
luat în considerare. Având in vedere ca rezultatul căutarilor in SEAP nu reda întotdeauna toti 
operatorii participanti este bine ca după postarea produsului în catalogul SEAP, operatorii 
economici vor trimite și un email prin care să transmită că produsele au fost postate. 
Ofertele care nu au fost postate / trimise până la această dată, nu vor fi acceptate. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

Strada Prof. Dr. Doc. D. Mangeron  nr. 67,  700050  Iaşi 
R O M Â N I A  

Tel: 40 232 271288     Fax: 40 232 271288 
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Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să 
modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata 
inacceptabilă.  

Perioada minimă de valabilitate a ofertei în catalogul SEAP este de minim 2 
săptămâni începând cu data de 15.11.2017. 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte 

în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţ 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, după cum au fost acestea stabilite în caietul de 
sarcini. 

 
1.4 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    min.14 zile 

 
1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul 

de sarcini: 
zz/ll/aaa, ora: 14.11.2017, ora 13.00. 

  
2. Obiectul contractului: Reparații curente teren sport sintetic 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ; 
Produse ; 
Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract: Reparații curente teren sport sintetic 
 

2.3 Descrierea contractului: Reparații curente teren sport sintetic 
 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 169.000 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5. Termen de realizare a lucrărilor:  30 zile calendaristice de la data semnării 
contractului și depunerii garanției de bună execuție, respectiv primirea ordinului de începere. 
 
2.6. Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin, Finantare de baza 

 
 
2.7. Locul de prestare a lucrărilor: Baza sportivă - Campusul studenţesc Tudor 
Vladimirescu din Iaşi. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziţie directă  
 
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare 
Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi trimisă o solicitare în scopul prezentării unei oferte 
detaliate. În cazul în care oferta nu corespunde cerințelor minime impuse, oferta acestuia va 
fi respinsă și se va trimite o solicitare similară următorului ofertant clasat. Documentația 
completă și eventuale informații suplimentare împreună cu toate detaliile contractului ce 
vizează prezenta achiziție pot fi obținute accesând în BROWSER adresa: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice. Cerințele impuse sunt cerințe minime.  
Vă recomandăm urmărirea îndeaproape a informațiile de pe adresa de internet postata mai 
sus 
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pentru a fi la curent cu eventualele informații suplimentare/clarificări ce pot apărea. 
Autoritatea contractantă va comunica integral informațiile ce vizează atât operatori 
economici interesați cât și ofertanți pe aceasta cale. Ofertele se depun în limba română. 

 
5. Garanţia de bună execuţie: 5% din valoarea contractului fara TVA. Modalitati de 
constituire: - instrument de garantare; - virament bancar; - numerar (pentru valori mai mici de 
5000 lei); - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu 
mai mica de 0,5 % din pretul contractului). Garantia de buna executie se constituie conform 
prevederilor art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016. 

 
6. Plata preţului contractului  

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepția cantitativă și calitativă; 

Preţul contractului 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. 
 

Șef Birou Tehnic 
Ing. Marius IMBREA 

 
 
 

Birou Tehnic, 
Ing. Bogdan Samoil 
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CAIET DE SARCINI 
Reparații curente „Gazon artificial teren fotbal” 

 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică.  
 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, 
dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun 
asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de 
sarcini, ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini 
și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului. 
 Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de 
performanță pentru produsele ofertate la solicitarea beneficiarului. 
 Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație 
de performanță de la producător. 
 Termen de execuție este de 30 de zile calendaristice de la data semnării 
contractului și depunerii garanției de bună execuție, respectiv primirea ordinului de 
începere. 

Perioada garanției de bună execuție va fi minim 24 de luni. 
Materialelor de construcții (ciment, adezivi, etc), vor mai avea la data punerii în 

operă cel puțin jumătate din perioada totală de garanție dată de producător. 
Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție. Produsele vor 

beneficia de garanția indicată de producător și nu vor fi acceptate produse pentru care 
producătorul nu asigură perioada de garanție de minim 2 ani. 
 Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute în 
perioada de garanție este de maxim 1 zi de la solicitarea autorității, iar durata de 
remediere a eventualelor defecțiuni nu va depăși o săptămână de la data constatării 
unei astfel de probleme. 

Ofertarea se va face pentru întreg lotul. Nu sunt admise oferte incomplete (lot 
ofertat cu lipsuri). 
 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund 
specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea 
tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului 
de sarcini. În caz contrar ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și 
oferta depusă. 

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației există 
diferențe  prevalează caracteristicile superioare. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în 
perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00. Cu 
scopul de-ași face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători 
precise în scopul realizări ofertei. 

In prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare 
executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă 
indiferent de neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având 
obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. 
 În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini. 
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 Obiectiv: 
 Înlocuire unei suprafețe de 1.282 mp de gazon artificial de pe terenul de fotbal 
din cadrul bazei sportive din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi” din Iași 
aflată în campusul studențesc Tudor Vladimirescu. 
 În cadrul ofertei vor fi cuprinse toate operațiunile necesare înlocuirii gazonului 
sintetic și aducerii acestuia în stare perfectă de funcționare astfel încât să poată fi 
exploatat minim 20 de ore în fiecare zi timp de 5 ani. 
 Sistemul ofertat trebuie să poată fie certificat conform testelor „FIFA Quality 
Concept for Football Turf” cu două stele conform testelor realizate de „FIFA Quality 
Concept for Football Turf”. 
 Garanții: 

- Garanția de buna execuție a lucrării va fi de minim 24 luni de la data 
recepționarii lucrărilor de către beneficiar. 

- Garanția gazonului artificial va fi de minim 5 ani. 
- În perioada de garanție de bună execuție, beneficiarul va asigura mentenanța 

preventivă pentru menținerea în stare perfectă de funcționare a gazonului.  
 
 Detalii și caracteristici: 

Lucrările ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 
- se va îndepărta sistemul de Gazonul sintetic existent; 
- se va pregăti stratul suport (strat suport existent este din beton); 
- se va procura și aplica cu utilaj mecanizat de specialitate un sistem tip Shockpad 

turnat în șantier cu materiale Conica Elveția grosime 14 mm; 
- se va procura și monta un gazonul sintetic verde cu marcaje pentru teren fotbal 

albe, 100% Polypropylen rezistent la UV. Înălțimea firului va fi de minim 40mm, 
lățimea de 1,4mm, 12000 dtx, nr de peri pe 8.288 buc/m2. Greutatea carpetei va 
fi de 2300 g/m2. Lipirea între îmbinări se va realiza cu COMIBOND T 30cm (Sunt 
acceptate abateri de maxim ±5% pentru caracteristicile prezentate); 

- se va procura și așterne un strat de 17 kg/m2 = 10 mm cu nisip de siliciu cu 
granulație între 0,2 și 1,25 mm; 

- se va procura și așterne un strat de 7-8 kg/m2 = 15 mm cu granule de cauciuc cu 
granulație între 0,63 și 2,5 mm; 

- montajul se va realiza cu utilaj special tip tractoraș conform recomandărilor 
producătorului de gazon sintetic. 

 
NOTĂ: Antreprenorul va prezenta Declarația de Conformitate CE pentru produsele folosite 
și livrate conform cerințelor legale;  

Toate caracteristicile se vor demonstra prin fișe tehnice / Încercări inițiale de Tip 
pentru certificarea CE la solicitarea autorității contractante. 
 Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, 
sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste 
specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”. 

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7,5 tone capacitate. 

Director DSS 
Ing. Bogdan BUDEANU 

 

 
Birou Tehnic 

Ing. Marius IMBREA
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