
1.4 Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toată cantitatea produselor
din caietul de sarcini Lot1.

|
^ Propunerea tehnico-financiară

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 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.
^ Fişe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:Română

Moneda în care este exprimat preţul contractului:Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:30.09.2017

INVITAŢIE DE PARTICIPAR^ ^^f|f
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună

ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Serviciu de curăţare şi
igienizare saltele - D.S.S.",

1. Informaţii generale
1.1Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str.  prof.  dr.  doc. D. Mangeron, nr.  67, Campus

studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Laura Elena Plămădeală

Telefon: 0232702420, Fax 0232271288
Email: laura.plamadeala@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

18.09.2017, ora 10.00 şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe
site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

Director DirecJÎ^Şef^/^^
Ing. B^^&n^j^^i^^^
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2.4Valoarea estimată a contractului: 6500 lei (fără T.V.A.)

2.5Termen de prestare -   livrare  : 4 zile lucrătoare de la semnarea

contractului/comenzii de ambele părţi.

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

2.7  Locul de livrare/prestare: la cămin T17 din campusul studenţesc Tudor
Vladimirescu din laşi.

Nu se acceptă livrare prin curierat.

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., încontul 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.

i
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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.

întocmit,
Ing.Laura Elena Plămădeai

inConform legislaţie
vigoare

Conform specificaţiilor
din caietul de sarcini

Lot„Serviciu de curăţare
şi igienizare saltele -
D.S.S."

98310000-91

Perioada de garanţie
(dacă este cazul)

Specificaţii tehniceCant.Denumire serviciuCod CPV
Nr.

Cit.

2. Obiectul contractului: Achiziţionare de „Serviciu de curăţare şi igienizare
saltele -D.S.S.".

2.1 Tip contract:
Lucrări   ?;

Produse ?;

Servicii  o;
2.2

Denumire contract: Achiziţionarea de „Serviciu de curăţare şi igienizare
saltele -D.S.S.".

2.3Descrierea contractului

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

zz/ll/aaa, ora:(dacă este cazul)



întocmit,
ădealăIng. Laura

Serviciul include:

•înlăturarea acarienilor,
•curăţarea în profunzime a ţesăturii,
•înlăturarea mirosurilor neplăcute,
•revigorarea şi redarea culorilor iniţiale,
•nu implică risc de toxicitate sau alergie,
•scoaterea petelor în proporţie de 90%.

în momentul finalizării operaţiunii de curăţare şi igienizare, salteaua trebuie să fie uscată

în proporţie de 100%.

Conform legislaţiei in
vigoare

280Serviciu de curăţare şi igienizare
saltele.

98310000-91

Perioada de garanţie
(dacă este cazul)

Cant.Denumire produs/serviciu/lucrareCod CPV
Nr.

Cit.

CAIET DE SARCINI
Sursa de finanţare: subvenţie, tarif cămin

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.
NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt
menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de sau echivalent .

Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:
„Curăţare si igienizare saltele de pat"
CPV: 98310000-9
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ fără TVA pe LOT


