
Rezultat consultarea pietei anunt MC0001581/Invitaţie de participare achiziţie servicii 
de proiectare “Reabilitare termoenergetică imobil EN” 

 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în str.prof.dr.docent 

Dimitrie Mangeron nr.67, Iaşi, doreşte să achiziţioneze servicii de proiectare „Reabilitare 
termoenergetică imobil EN” prin procedura „achiziţie directă”. 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire pentru achiziţia serviciilor de 
proiectare „Reabilitare termoenergetică imobil EN” va fi postată pe site-
ul: www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice cel târziu 20.10.2016 şi pe site-ul 
www.e-licitatie.ro la rezultatul pietei MC0001581. 

Astfel, prin prezenta, solicităm celor interesaţi ca până pe data de 27.10.2016, ora 
12,00 să depună oferta tehnico-economică pentru Servicii de proiectare „Reabilitare 
termoenergetică imobil EN” (CPV: 71220000-6) la Registratura Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi, CP: 700050. 

 
1. Valoarea estimată a serviciilor de proiectare „Reabilitare termoenergetică imobil EN” 
= 34.800 lei fără TVA. 
2.Finanţare:Venituri proprii U.T.I.-Alte cheltuieli de investiţii 
3. Durata contractului de achiziţie:până la 10.12.2016. 
4. Garanţie de bună execuţie: = 5% din valoarea fără TVA. Garanţia de bună execuţie 
se va constitui în termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului de ambele părţi. 
 
5. Informaţii privind criteriile şi grila de evaluare a ofertelor precum şi declararea 
ofertei câştigătoare pentru “Reabilitare termoenergetică imobil EN cu număr cadastral 
127730-C11”: 

 
Oferta declarată câştigătoare va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic, iar criteriul de atribuire al contractului va fi “cel mai bun raport 
calitate-preţ” 

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele minime stabilite în caietul de sarcini, în 
certificatul de urbanism nr.3224/05.10.2016 şi în expertiza energetică vor fi considerate 
oferte neconforme. 

 
GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR 

 
Nr. crt. Factor de evaluare Pondere 

1. Preţul ofertei (Po) 40% 
2. Propunerea tehnică (Pt) 50% 
3. Termen de execuţie (Pe) 10% 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 

Punctaj pentru preţul ofertei (Po) 

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile 
ofertelor se acordă punctajul maxim de 100 
de puncte 
Pentru alt preţ se acordă punctajul astfel: 
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Po = (preţ minim/preţ n) * 100  
Preţurile care se compară în scopul identificării clasamentului sunt preţurile totale 
oferite pentru expertiza tehnică şi D.A.L.I., exclusiv TVA. Se va pune la dispoziţie 
caietul de sarcini, certificatului de urbanism nr. 3224/05.10.2016 şi extras din 
auditul energetic al clădirii. 
 
Punctaj pentru 
propunerea tehnică (Pt) 

Criteriul1: Soluţiile 
arhitecturale şi constructive  

Se va acorda punctaj de la 
1-100 de puncte de către 
fiecare membru al comisiei 
de evaluare 

Criteriul2: Soluţii 
performante din punct de 
vedere termoenergetic 
pentru faţade, cu păstrarea 
tâmplăriei din aluminiu 
existentă şi fără intervenţii 
la nivelul teraselor şi la 
nivelul plăcii peste subsol. 

Se va acorda punctaj de la 
1-100 de puncte de către 
fiecare membru al comisiei 
de evaluare 

Criteriul3: Soluţii 
performante pentru 
instalaţiile termice din 
interiorul clădirii 

Se va acorda punctaj de la 
1-100 de puncte de către 
fiecare membru al comisiei 
de evaluare 

Punctajul final pentru fiecare criteriu se calculează făcând media aritmetică a 
punctelor acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare. 
Punctajul final pentru propunerea tehnică se calculează ca medie aritmetică a 
punctajelor pentru fiecare criteriu. 
 

Punctaj pentru termenul de execuţie (Pe) 

Pentru cel mai mic termen de execuţie se 
acordă punctajul maxim de 100 de puncte 
Pentru alte termene de execuţie se acordă 
punctajul astfel: Pe = (zile termen 
minim/zile termen ofertă n) * 100  

 
Punctaj total = 40% Po+50% Pt+10% Pe 

Oferta care va obţine cel mai mare punctaj total va fi declarată câştigătoare. 
În cazul în care două oferte se vor clasa pe locul întâi având acelaşi punctaj, 

autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic 
preţ. 

Dacă şi ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea 
propunerii financiare în plic închis depus la registratura universităţii. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta punctajul în funcţie de 
factorii de evaluare stabiliţi pentru fiecare ofertă care a îndeplinit criteriile de selecţie.      
Evaluarea va fi însoţită de un memoriu justificativ care să evidenţieze motivarea 
punctajelor acordate. 
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În preţul ofertat va fi inclus materialul, confecţionatul, livrarea, transportul până la 
beneficiar, TVA-ul, etc. Oferta se va face separat pentru scaune şi pentru materialele 
necesare recondiţionării meselor de studiu. 

 
 6. Termenul de prestare: 30 de zile de la semnarea contractului de ambele 
părţi 
 7. Plata: maxim 30 de zile de la recepţionarea serviciilor de proiectare, într-un 
cont de Trezorerie 
 8.Perioada de valabilitate a ofertei: 45 de zile 
 9.Limba de redactare a ofertei: română 
 10.Moneda în care se va întocmi oferta: LEI 

11.Modul de prezentare al ofertei: 
Oferta se va depune în plic închis la Registratura Universităţii Tehnice “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, Str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Nr.67, imobil T, parter, Iaşi, 
CP:700050, cu menţiunea “Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea 
de I.E.E.I., Achiziţie de servicii de proiectare Reabilitare termoenergetică imobil EN, 
în atenţia d-nei Nistor Camelia” 
 12.Comunicări: 

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie 
transmise în scris, prin e-mail: cnistor@tuiasi.ro, fax:0232/237627, prin poştă (în plic 
închis, depus la Registratura Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, 
str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Nr.67, imobil T, parter, Iaşi, CP:700050, cu 
menţiunea “Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de I.E.E.I., 
Achiziţie de servicii de proiectare Reabilitare termoenergetică imobil EN, în atenţia d-
nei Nistor Camelia) sau orice combinaţie a modalităţilor de mai sus. 
 Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în 
momentul primirii, iar pentru solicitările/transmiterile prin e-mail sau fax se va solicita 
confirmarea de primire. 
 13.Anexe: caiet de sarcini, extras audit energetic, certificat de urbanism 
nr.3224/05.10.2016,model deviz şi model grafic de prestări servicii.  
 
         14.Persoană de contact: ing.Camelia Nistor-administrator şef Facultatea de IEEI, 
e-mail: cnistor@tuiasi.ro, tel: 0232/278680, int.1121 
 
 
                        Administrator şef Facultatea IEEI 
                                  Ing.Camelia Nistor 
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