
1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: laşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67
Persoană de contact: ing. Monica Vlasov
Telefon: 0232278683 - int. 2436
Email: mvlasov@tuiasi.ro

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

1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 27.11.2017
inclusiv, şi vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul
universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
Ofertantul, cu care s-a iniţiat procedura de achiziţia directă pe SEAP, va transmite
oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail mvlasov@tuiasi.ro în termen
de maxim 3 zile de la iniţierea procedurii de achiziţie directă pe SEAP, sau, după
caz, ofertantul va transmite oferta tehnico-economică detaliată în termen de maxim
3 zile de la solicitarea autorităţii contractante.

1.4Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de

sarcini. Dacă sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru
toate serviciile dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc
repere solicitate prin caietul de sarcini.

1. Informaţii generale

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică Serviciu de întreţinere şi reparare pentru ascensoarele din Căminul T17
şi din Cantina studenţească.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
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2.4Valoarea estimativă a contractului:
18160 lei (fără T.V.A.)

2.5Termen de livrare/prestare/execuţie
12 luni (conform caietului de sarcini anexat)

2.6Sursa/Surse de finanţare:

Tarif cămin.

2.7 Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi, D.S.S.
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Serviciu de întreţinere şi reparare
pentru ascensoarele din Căminul
T17 şi din Cantina studenţească.
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2. Obiectul contractului

2.1Tip contract:

Lucrări ?;

Produse ?;
Servicii  0;

2.2Denumire contract:

Lot unic:

2.3Descrierea contractului

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare
/caietul de sarcini:

Română
Lei
60 zile

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să
respecte în totalitate cerinţele prevăzute 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.



întocmit
ing. Monica Vlasov

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câştigătoare

Preţul cel mai scăzut

5.Garanţia de buna execuţie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Nu este cazul

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 recepţie, conform caietului de sarcini anexat. 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.



CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI

Servicii obligatorii:
1.Servicii de întreţinere periodice
Specialiştii prestatorului de servicii se deplasează la locaţia beneficiarului şi execută toate

activităţile de întreţinere necesare menţinerii lifturilor în condiţii de funcţionare normală şi vor
întocmi un raport final cu lucrările şi testele executate.

Specialiştii corectează funcţionarea eronată, identifică şi înlocuiesc produsele defecte.
Prestatorul va înlocui elementele defecte ale lifturilor cu piese de schimb. In acest sens,

prestatorul va asigura numai identificarea şi înlocuirea (montarea) acestora, contravaloarea
echipamentelor fiind suportată de către autoritatea contractantă.

2.Servicii de intervenţie la cerere
în afara serviciilor de întreţinere, prestatorul va asigura servicii de intervenţie la cerere in

cazul defecţiunilor imprevizibile. La primirea unei solicitări, prestatorul va trimite o echipa
specializată şi calificată pentru detectarea şi remedierea defecţiunilor.

3.Servicii de revizie generală.
Specialiştii prestatorului de servicii se deplasează la locaţia beneficiarului şi executa toate
activităţile de revizie generala anuala necesare si vor întocmi un raport final cu lucrările şi
testele executate.

CAPITOLUL II. DETALIEREA SERVICIILOR OBLIGATORII

ÎNTREŢINERE PREVENTIVĂ

Obligaţiile Prestatorului

Prestatorul va efectua intretinerea preventiva conform legislaţiei in vigoare, in timpul normal
de lucru: 8,30-16,30, in zilele lucratoare.

Prestatorul va efectua curăţarea, lubrefierea, reglarea, controlul reglajelor, fara demontări sau
inlocuiri, la următoarele subansamble:

•maşina de acţionare (motor si reductor), roti de cablu, lagăre;

•tablou de distribuţie;
•glisiere, patine;
•cabluri de tracţiune, cabina, butoane de comanda;
•limitator de viteza;

•dispozitiv de intindere, aparate din fundătura puţului;
•contacte de siguranţa;
•dispozitiv de acţionare usi automate, broaşte, zavoare;

•electromagnet de frâna;

Confo^PT R^^^publicato de ISCIR, orice ascensor trebuie supus verificărilor tehnice

periodice. Prestatorul va efectua reviziile generale, conform prescripţiilor tehnice date de ISCIR,
in perioada de valabilitate a acestui Contract.

Pentru fiecare ascensor, revizia generala va fi efectuata anual (la un interval de 12 luni).
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Daca Executantul nu răspunde solicitării de intervenţie (in forma scrisa, semnata si stampilata)
intr-un termen maxim de 24 ore de la data înregistrării acesteia, Beneficiarul are dreptul de a

percepe penalităţi in valoare de 0,15% pe zi, din tariful lunar.
Pentru aceste activităţi Executantul va folosi personal calificat, materiale auxiliare si scule

specializate.
Pentru fiecare unitate in parte, primele trei intervenţii minore (de pana la o ora) din fiecare

luna sunt incluse in preţul intretinerii preventive. Prin "intervenţie" se intelege doar manopera, nu
si eventualele piese de schimb care vor fi facturate separat, conform une oferte de preţ acceptate
de beneficiar. Intervenţiile nefolosite intr-o luna nu se vor reporta in luna următoare. Serviciile de
reparare ce depăşesc 3 intervenţii de maxim o ora in timpul unei luni se vor factura separat

separat.

Informarea Beneficiarului
Executantul va informa Beneficiarul, responsabilul de contact despre data efectuării

intretinerii.
Beneficiarul va fi informat lunar, printr-un raport de intretinere cu privire la activităţile

efectuate in timpul vizitei. In camera de maşini va exista un dosar cu înregistrarea activităţii de
intretinere efectuate.

Lista echipamentelor incluse în serviciile mai sus amintite
întreţinerea a trei ascensoare OTIS, situate in Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu, cămin TI 7,

judeţul Iaşi, având următoarele caracteristici:

Ascensor nr. 1
0.Locaţie: Cămin TI7;
1.Marca: OTIS;
2.Capacitatea: 320 kg / 4 persoane;
3.Nr.de staţii: 9 / 9;
4.Viteza: 1 m/s;
5.Cursa: 28,8 m;
6.Sistem de comanda: Simplex, FCL;
7.Sistem de acţionare: Motor de ca.,
frecventa variabila;
8.Destinat transp.de: Persoane;
9.Nr. unitate: H2NE0869.

Ascensoarele nr. 2-3
0.Locaţie: Cămin TI 7;
1.Marca: OTIS;
2.Capacitatea: 630 kg / 8 persoane;
3.Nr.de staţii: 9 / 9;
4.Viteza: 1 m/s;
5.Cursa: 28,8 m;
6.Sistem de comanda: Duplex, FCL;
7.Sistem de acţionare: Motor de ca.,
frecventa variabila;
8.Destinat transp.de: Persoane;
9.Nr. unitate: H2NE0870-871.

Ascensoarele nr. 4-5

0.Locaţie: Cantina;
1.Tip Ascensor: Explore Micro 100/3-8;



2.Capacitatea: 100 kg;
3.Nr.de staţii: 3;
4.Viteza: 0,4 m/s;
5.Cursa: 6,4 m;
6.Sistem de comanda:;
7.Sistem de acţionare: Electric;
8.Destinat transp.de: Marfa;
9.Nr. unitate: H2NEGC89-90.

Disponibilitatea serviciilor:

Timpul de lucru
Executantul va răspunde solicitărilor de intervenţie din partea Beneficiarului in timpul

normal de lucru, din momentul primirii solicitării, cu excepţia situaţiilor de persoane blocate in

ascensor.

Executantul va răspunde oricărei situaţii de urgenta asa cum este aceasta definita de legea
romana, conform PT R2/2010, publicata de ISCIR.

Anunţarea defecţiunilor:

Anunţarea defecţiunilor se va face de către administratorul de cămin/cantină sau de către
persoanele desemnate şi nominalizate de către aceştia.

Prestatorul va pune la dispoziţie cel puţin un număr de telefon permanent apelabil.

Durata contractului şi termenul de prestare
Termen de prestare: 12 luni de la data semnării contractului.
Durata contractului va fi de 13 luni de la data semnării, din care: termenul de prestare

detaliat mai sus, recepţie, plată.
întreţinerea preventivă se efectuează lunar.

Revizia generală va fi efectuată anual, la solicitarea beneficiarului.

Tarifele unitare ale serviciilor
Se va întocmi un singur formular de ofertă cu valoarea totală aferentă pentru tot contractul.
Tarifele unitare ale serviciului pentru fiecare ascensor vor fi prevăzute în anexa la ofertă.

Ele vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de deplasare, cheltuielile de transport,
costurile de manoperă pentru operaţiunile prezentate anterior, cheltuielile de depozitare sau alte
taxe).

Preţurile imitare şi valoarea totală vor fi exprimate în lei, vor fi ferme, nu se vor majora
ulterior şi vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.

Plata corespunzătoare contractului:
-Pentru întreţinerea preventivă a tuturor ascensoarelor, în 12 tranşe lunare egale.
-Pentru reviziile generale.

Condiţiile şi termenele de recepţie şi plată:
Recepţia (cantitativă şi calitativă) se va efectua la sediul Universităţii Tehnice "Gheorghe

Asachi" din Iaşi, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces
verbal de recepţie semnat de ambele părţi, pe baza rapoartelor de activitate lunară prezentate.

Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior recepţiei.

Modalitatea de plată: după recepţia calitativă si cantitativă a serviciului, pe bază de factură
fiscală în original (emisă la/după semnarea procesului verbal de recepţie) şi a procesului verbal de
recepţie semnat de ambele părţi.
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Birou Tehnic - Direcţia Servicii Studenţeşti
Ing. Monica Vlasov

Director - Direcţia Servicii Studenţeşti

Termenul de plată: 30 zile de la recepţia finală.

CAPITOLUL III. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va cuprinde următoarele documente edificatoare:
1.Oferta tehnică.
2.Grafic de prestare

3.Declaraţie pe proprie răspundere privind faptul că ofertantul a ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare la nivel naţional.


