
Descriere^ Descrierea succinta a serviciului
Preţ catalog: preţui serviciului fără TVA.
.,4Modui de elaborare a ofertei

v Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru întregul pachet de servicii din caietul
de sarcini.

VPropunerea tehnîco-fînancîară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte

în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informaţiile solicitate
cu privire ia preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achiziţie publică. Oferta încărcată în S.E.A.P trebuie să îndeplinească în
totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul
de sarcini.

^Fişe tehnice / Mostre (dacă este căzui).
1.5Prezentarea ofertei:

Limba de redactare a ofertei:Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului:Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei::30 de zile

1. Informaţii generale
1.1Achizitor

Denumirea:  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeştij
Adresa: str. prof. dr. doc. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc
Tudor Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu

Telefon: 0232702437
Email: laviniaponcu@gmail.com;

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

1 3 Depunerea oferteior
Ofertele se vor publica pe site-ul w^^d^MÎM^ până pe data de 10.11.2017, ora

10 şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
wv^JuiaşjLro/adminJM^Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică
detaliată încărcată în S.E.A.P şi autorităţii contractante la adresa de e-mail
laviniaponcu@gmail.com până în data de 10.11.2017, ora 1000, pentru a putea fi iniţiată
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:.
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ă va publica, pe pagina proprie
de internet w^uiasiro^un ant^ de atribuire în termen de 15
zile de la data încheierii contractului.

7. Anunţ de atribuire.
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractan

2.4Termen de prestare: în maxim 14 zile de la semnarea contractului.
2.5Durata contractului de achiziţie publică: 1 lună de la semnarea contractului de ambele

părţi.
2.6Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin.

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

4Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare.
Preţul cel mai scăzut.

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, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de
recepţie. Preţul contractului nu se actualizează.
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ZObiectul contractului: Achiziţionarea unui „Servicii

2.1Tip contract:
Lucrări    ;
Produse  ;

Servicii   X
2.2Denumire contract: „Servicii de expertiză "
2.3Descrierea contractului

1,6 Termen Hmîtă pentru solicitarea clarificărilor priviri^ invitaţia de participare/caietul
de sarcini:

zz/il/aaa, ora:  09.11.2017, ora 1000 (dacă este cazi



Se doreşte achiziţionarea unui serviciu de evaluare a terenurilor, a amenajărilor
exterioare şi lipsei de folosinţă pentru trei (3) terenuri aflate în proprietatea Universităţii
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Evaluările trebuie să fie realizate de experţi judiciari autorizaţi ai Asociaţiei
NaţiojiaigaEvaluatorilorAutorizaţi dinRomânia (ANEVAR) şi al Corpului experţilor
contabili şi contabililor autorizat}_ din...Ro.man|a (CECCAR}.

Evaluatorii trebuie să se supună următoarelor condiţii:
-să fie membri autorizaţi ANE VAR şi CEC AR;
-să aibă legitimaţii ANE VAR şi CEC AR valabile pentru anul 2017;

Teren cu suprafaţa de 804

mp ( aflat în spatele

căminului T1-T2)

Teren cu suprafaţa de 804

mp ( aflat în spatele

căminului T1-T2)
Teren cu suprafaţa de 260

mp , teren cu suprafaţa de

109 mp (ambele aflate
între căminele T19-T21),

teren cu suprafaţa de 804

mp (aflat în spatele

căminului T1-T2)

Specificaţiile serviciului
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Servicii de expertiza
CPV.-71319000-7
Descriere: Descrierea succintă a serviciului
Preţ catalog: preţui serviciului, fără TVA.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii
tehnice.Cerinţele 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 propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

Servicii de expertiză

CAIET DE SARCINI
Sursa de finanţare: tarif cămin



Adm.fin. Lavi

Birorehni^D.S.S.,

ing. Mariu

Oficiu juridic,

Jur. Mie^laroia

Şef Birou Financiar-Contabilitate D.S.S.,

Director Direcţia Servicii Studenţeşti

Ing. Bogdan Budeanu

câştigător în urma deciziei luate de comisia de evaluare a ofertelor.
^rezentate ofertantului declaratDatele suplimentare şi hărţile cadastrale vor fi

- prezentarea evaluărilor se va face respectând nori iele legislative în vigoare privind
evaluarea terenurilor, a amenajărilor si a lipsei de folosinţă.


