
 

 

Rezultat consultarea pieţei anunţ MC0004882 şi anunţ invitaţie de participare la 

achiziţia directă de “Lucrări de reparaţii curente etajele 3,4,5 imobil ETH”, prin 

publicarea în catalogul electronic de cumpărări directe din SEAP 

 

 

 

 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi doreşte să achiziţioneze 

“Lucrări de reparaţii curente etajele 3,4,5 imobil ETH” în conformitate cu cerinţele 

caietului de sarcini publicat pe site-ul universităţii: www.tuiasi.ro, şi în SEAP atât la 

Rezultatul Consultării pieţei cu nr.MC0004882 cât şi la anunţuri de publicitate. 

Drept pentru care, invităm toţi operatorii economici interesaţi să depună oferte 

până pe data de 24.04.2017, ora 24,00. 

Oferta tehnico-economică se va depune atât în catalogul electronic de cumpărare 

directă din SEAP cât şi pe adresa de e-mail:cnistor@tuiasi.ro, până pe data de 24.04.2017, 

ora 24,00. 

Oferta se va publica în catalogul electronic de cumpărare directă din SEAP, la 

codul CPV 45453100-8, cu denumirea “Lucrări de reparaţii curente etajele 3,4,5 imobil 

ETH”, iar la descrierea lucrărilor se va face o descriere succintă a lucrărilor şi cantităţilor 

cu menţiunea că lucrările sunt în conformitate cu prevederile caietului de sarcini publicat 

pe site-ul www.tuiasi.ro şi în SEAP, la Rezultatul Consultării pieţei MC0004882. 

Analiza ofertelor se va realiza în intervalul 25.04.2017÷28.04.2017 iar rezultatul 

procedurii de achiziţie va fi publicat pe site-ul:www.tuiasi.ro până pe data de 28.04.2017, 

ora 24,00. 

Facem următoarele precizări: 

-valoarea estimată a lucrărilor este de 259.517 lei fără TVA 

-perioada de execuţie a lucrărilor este:19.06.2017÷19.09.2017 

-plata se va face într-un cont de Trezorerie, în maxim 30 de zile de la 

recepţionarea lucrărilor 

-garanţia lucrărilor:minim 12 luni 

-oferta tehnico-economică trebuie să conţină şi o copie după certificatul de 

înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau după certificatul constatator din care să 

reiasă că obiectul de activitate al firmei este corespunzător cu obiectul contractului de 

achiziţie de lucrări de construcţii 

-persoana de contact din cadrul autorităţii contractante este: administrator şef 

facultatea IEEIA-ing.Nistor Camelia, adresă e-mail:cnistor@tuiasi.ro, 

telefon:0232/278680, int.1121. 

-amplasamentul poate fi vizionat în perioada 19.04.2017÷23.04.2017, în 

intervalul orar 9,00÷14,00. 

-moneda în care se va face oferta: RON 

-criteriul de atribuire:”preţul cel mai scăzut” dintre ofertele care răspund la 

cerinţele minime din caietul de sarcini 

http://www.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/

