
- nu a respectat specificaţiile din caietul de sarcini.
Oferta este neconformă'conform HG 395/2018 art. 137,

alin. 3, lit. A prin faptul că ofertantul nu deţine
autorizaţie CECCAR.

PFA CHIRIAC C. FLORIN
Servicii de expertiză

Nr.ctr.

In urma studierii ofertei şi a răspunsului la solicitarea de clarificare trimis de ofertant, ofertş a fost
considerată neconformă deoarece nu respecta cerinţele din caietul de sarcini:

Niciun alt operator economic, în afara celor mai sus menţionaţi, nu au mai depus ofertă tepnică si
financiară pe e-mail şi nici în catalogul electronic de pe SEAP.

-a depus ofertă pe SEAP, in termen, cât şi ofertă scrisă pe email
inregistrata sub nr. 23184 /22.11.2017. A fost trimisă o solicitare

de clarificare inregistrata cu nr 23189/22.11.2017 în care s-a
cerut prezentarea autorizaţiei CECCAR, care nu a fost ataşat

ofertei iniţiale.
Oferta a fost considerată admisibilă.

Servicii de expertiză
! Nr.ctr.

în data de 17.11.2017 a fost publicată pe site-ul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din laşi:
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/servicii_expertiza_17112017.pdf invitaţia de participare la procedura de
achiziţie directă „Servicii de expertiză", înregistrată sub nr. 22708 din 15.11.2017 la registratura
universităţii.

Termenul limită de publicare oferte în SEAP, conform invitaţiei de participare mai sus menţionate, a
fost data de 22.11.2017. ora 10.00.

La această invitaţie au răspuns un (1) operator economic pentru serviciul ofertat, prin depunere oferte
pe SEAP cât şi prin transmiterea de oferte detaliate, ia adresa de email specificată în invitaţie după cum
urmează:

„Servicii de expertiză"
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în urma analizării ofertei primite nici un operator economic nu a fost declarat câştigător.

Prin urmare comisia de evaluare a ofertelor a decis anularea procedurii de achiziţie directă a
serviciului de expertiză deoarece nu există oferte care să fie conforme cu cerinţele caietului de sarcini,


