
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Strada Prof. Dr. Doc. D. Mangeron  nr.67,  700050  Iaşi 

R O M Â N I A  

Tel: 40 232 271288     Fax: 40 232 271288 
URL: www.tuiasi.ro  E-mail: dss@tuiasi.ro 

     
D I R E C Ţ I A  S E R V I C I I  S T U D E N ŢE ŞT I   

Nr. 18771 din 23.09.2016 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi va invită să depuneţi o ofertă pentru atribuirea 

unui contract de Serviciu de întreținere și reparare pentru ascensoarele din  Căminul T17 și din 
Cantina studenţească.  

Cod CPV: 50750000-7 
 

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: 
Achiziţie directă prin selecţie de oferte cu finalizare electronică. 

 
2. Depunerea ofertei: 
2.1. Ofertele se depun pe suport de hârtie la adresa precizată la punctul 6, până la data de 28.09.2016, 
ora 10,00. 
2.2. Ofertanții au obligativitatea ca , odată cu depunerea ofertelor pe suport de hârtie, să publice oferta 
și în catalogul electronic SEAP (www.e-licitație.ro). 
 
 
3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 
3.1.Obiectul achiziției 

Obiectul contractului constă în achiziţionarea unui serviciu de întreținere și reparare pentru 
ascensoarele din  Căminul T17 și din Cantina studenţească. 

Invitaţiei de participare i se va ataşa caietul de sarcini. 
3.2. Prezentarea ofertei 

Oferta scrisă va conţine: 
- Propunerea financiară.  
- Propunerea tehnică. 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţ. 

 Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele 
prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele 
prevăzute, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice continute în caietul de sarcini, 
prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. 
  
4. Adresa la care se transmit ofertele scrise: 

Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str. Prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.67,  Imobil T, parter, ing. Mihaela Potîngă sau se transmit prin poştă la adresa: 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Registratura, Str. Prof.dr.docent D.Mangeron 
nr.67, imobil T, parter / Of.Poştal nr.10, Căsuţa Poştală nr. 2000, cod poştal 700050, Iaşi. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia: 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

  Direcţia Servicii Studenţeşti 
Achiziţie: „Serviciu de întreținere și reparare pentru ascensoarele din  Căminul T17 și din 
Cantina studenţească” 
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5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: 
Română. 

 
6. Modalităţi principale de finanţare şi de plată: 

Tarif cămin. 
 

7. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 
30 zile începând cu data limită de primire a ofertelor. 
 

8. Criteriul de atribuire a contractului: 
Prețul cel mai scăzut. 
 

 
Director - Direcţia Servicii Studenţeşti 

Ing. Bogdan Budeanu 
   
 

Birou tehnic- Direcţia Servicii Studenţeşti, 
      Ing. Monica Vlasov 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 
CAPITOLUL I. GENERALITATI 
  
Servicii obligatorii : 

1. Servicii de întreținere periodice  
Specialistii prestatorului de servicii se deplasează la locația beneficiarului și execută 

toate activitățile de întreținere necesare menținerii lifturilor în condiții de funcționare normală 
și vor întocmi un raport final cu lucrările și testele executate. 

Specialiștii corectează funcționarea eronată, identifică și înlocuiesc produsele defecte. 
Prestatorul va înlocui elementele defecte ale lifturilor cu piese de schimb. În acest sens, 

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

2. Servicii de intervenție la cerere 
În afara serviciilor de întreținere, prestatorul va asigura servicii de intervenție la cerere 

în cazul defecțiunilor imprevizibile. La primirea unei solicitari, prestatorul va trimite o echipă 
specializată și calificată pentru detectarea și remedierea defecțiunilor. 
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3. Servicii de revizie generală 
Specialistii prestatorului de servicii se deplasează la locația beneficiarului și execută 
toate activitățile de revizie generala anuala necesare si vor întocmi un raport final cu 
lucrările și testele executate. 

 
CAPITOLUL II.  DETALIEREA SERVICIILOR OBLIGATORII 

  
ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ 
 
Obligațiile Prestatorului 
 
Prestatorul va efectua intretinerea preventiva conform legislatiei in vigoare, in timpul 

normal de lucru: 8,30-16,30, in zilele lucratoare. 
Prestatorul va efectua curatarea, lubrefierea, reglarea, controlul reglajelor, fara demontari 

sau inlocuiri, la urmatoarele subansamble: 
• masina de actionare (motor si reductor), roti de cablu, lagare; 
• tablou de distributie; 
• glisiere, patine; 
• cabluri de tractiune, cabina, butoane de comanda; 
• limitator de viteza; 
• dispozitiv de intindere, aparate din fundatura putului; 
• contacte de siguranta; 
• dispozitiv de actionare usi automate, broaste, zavoare; 
• electromagnet de frana; 
• sistem de franare pe glisiera. 
Conform PT R2/2010, publicata de ISCIR, orice ascensor trebuie supus verificarilor 

tehnice periodice. Prestatorul va efectua reviziile generale, conform prescriptiilor 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). 

Daca Executantul nu raspunde solicitarii de interventie (in forma scrisa, semnata si 
stampilata) intr-un termen maxim de 24 ore de la data inregistrarii acesteia, Beneficiarul are 
dreptul de a percepe penalitati in valoare de 0,15% pe zi, din tariful lunar.  

Pentru aceste activitati Executantul va folosi personal calificat, materiale auxiliare si scule 
specializate. 

Pentru fiecare unitate in parte, primele trei interventii minore (de pana la o ora) din fiecare 
luna sunt incluse in pretul intretinerii preventive. Prin “interventie” se intelege doar 
manopera, nu si eventualele piese de schimb care vor fi facturate separat, conform une oferte 
de pret acceptate de beneficiar. Interventiile nefolosite intr-o luna nu se vor reporta in luna 
urmatoare. Serviciile de reparare ce depasesc 3 interventii de maxim o ora in timpul unei luni 
se vor factura separat separat. 

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

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

efectuate in timpul vizitei. In camera de masini va exista un dosar cu inregistrarea activitatii 
de intretinere efectuate. 
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Lista echipamentelor incluse în serviciile mai sus amintite 
Intretinerea a trei ascensoare OTIS, situate in Iasi, B-dul Tudor Vladimirescu, cămin T17, 

judetul Iasi, avand urmatoarele caracteristici: 
 
Ascensor nr. 1 
0. Locatie: Cămin T17; 
1. Marca: OTIS; 
2. Capacitatea: 320 kg / 4 persoane; 
3. Nr.de statii: 9 / 9; 
4. Viteza: 1 m/s; 
5. Cursa: 28,8 m; 
6. Sistem de comanda: Simplex, FCL; 
7. Sistem de actionare: Motor de c.a., 
frecventa variabila; 
8. Destinat transp.de: Persoane; 
9.Nr. unitate: H2NE0869. 

 
Ascensoarele nr. 2-3 
0. Locatie: Cămin T17; 
1. Marca: OTIS; 
2. Capacitatea: 630 kg / 8 persoane; 
3. Nr.de statii: 9 / 9; 
4. Viteza: 1 m/s; 
5. Cursa: 28,8 m; 
6. Sistem de comanda: Duplex, FCL; 
7. Sistem de actionare: Motor de c.a., 
frecventa variabila; 
8. Destinat transp.de: Persoane; 
9. Nr. unitate: H2NE0870-871. 
 
Ascensoarele nr. 4-5 
0. Locatie: Cantina; 
1. Tip Ascensor: Explore Micro 100/3-8; 
2. Capacitatea: 100 kg; 
3. Nr.de statii: 3; 
4. Viteza: 0,4 m/s; 
5. Cursa: 6,4 m; 
6. Sistem de comanda: .............; 
7. Sistem de actionare: Electric; 
8. Destinat transp.de: Marfa; 
9. Nr. unitate: H2NEGC89-90. 
 
Disponibilitatea serviciilor : 
 
 

Cap 5. Timpul de lucru 
Executantul va raspunde solicitarilor de interventie din partea Beneficiarului in timpul 

normal de lucru, din momentul primirii solicitarii, cu exceptia situatiilor de persoane blocate 
in ascensor. 

 Executantul va raspunde oricarei situatii de urgenta asa cum este aceasta definita de 
legea romana, conform PT R2/2010, publicata de ISCIR. 
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Anunțarea defecțiunilor : 
 

 Anunțarea defecțiunilor se va face de către administratorul de cămin/cantină sau de 
către persoanele desemnate și nominalizate de către aceștia. 
 

Durata contractului și 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, recepție, plată. 
Întreținerea 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 și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de deplasare, cheltuielile de 
transport, costurile de manoperă pentru operatiunile prezentate anterior, cheltuielile de 
depozitare sau alte taxe).  

Prețurile  unitare și valoarea totală vor fi exprimate în lei, vor fi ferme, nu se vor 
majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului. 
 
Plata corespunzătoare contractului: 
- Pentru întreținerea preventivă a tuturor ascensoarelor,  în 12 tranşe lunare egale. 
- Pentru reviziile generale. 

 
 

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. 

 
 

 


