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 Solicitare de ofertă 

Lucrări de reparatii curente scară acces secundar și spații didactice din imobil A 
 

 
 Către operatorii economici interesați  
AUTORITATEA CONTRACTANTA  
NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT:  
Denumire oficiala: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași  
Adresa: STR.PROF.DR. DOCENT DIMITRIE MANGERON NR.67  
Localitate: Iași, Cod poștal: 700050, Tara: România  
E-mail: gcorban@etti.tuiasi.ro, Telefon: +40 232/701.631, Fax: +40 232/217.720  
Punct de contact: Facultatea de Electronica, telecomunicatii si Tehnologia Informatiei,  
                                In atenția: Ing. Gina Corban  
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.tuiasi.ro  
 
Tip anunț: Cumpărări directe Tip contract: Lucrări  
Denumire contract: Lucrări de reparatii curente scara acces secundar si spatii didactice din imobil A 
CPV: 45453000-7 Lucrări de reparatii generale si de renovare  
Valoarea estimată fără TVA: 80487 lei fara TVA 
Descriere contract:  
Se vor realiza reparații curente ale pereților: scării de acces secundar în imobil, amfiteatrului P5 si 
amfiteatrului P8. 
Condiții contract:  
- Durata contractului este de 2 luni;  

- Termen de realizare a lucrărilor este de 30 zile calendaristice;  

- Termen de plata maxim 30 de zile de la primirea facturii după recepția cantitativă și calitativă;  

- Prețul contractului nu se actualizează.  
 
Condiții participare: Operatori economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un 
produs folosind codul CPV și numele proiectului din titlu, respectiv își vor stabili prețul, o descriere 
succintă și alte elemente necesare, până în data de 19.11.2017 inclusiv;  
Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice componente ale 
ofertei după data și ora stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă;  
Perioada minimă de valabilitate a ofertei în catalogul SEAP este de minim 2 săptămâni începând cu data 
de 19.11.2017.  



Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut  
Termen limita primire oferte: 19.11.2017 
Informații suplimentare: Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi trimisă o solicitare în scopul 
prezentării unei oferte detaliate împreună cu documentele de calificare, în scopul verificării criteriilor de 
calificare și a propunerii tehnice. În cazul în care oferta nu corespunde cerințelor minime impuse, oferta 
acestuia va fi respinsă și se va trimite o solicitare similară următorului ofertant clasat;  
Documentația completă și eventuale informații suplimentare împreună cu toate detaliile contractului ce 
vizează prezenta achiziție pot fi obținute accesând în BROWSER adresa: 
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice;  
Ofertele vor fi prezentate pentru serviciile descrise și disponibile la adresa de internet sus menționată;  
Cerințele impuse sunt cerințe minime;  
Vă recomandăm urmărirea îndeaproape a informațiile de pe adresa de internet postata mai sus pentru a fi 
la curent cu eventualele informații suplimentare ce pot apărea. Autoritatea contractantă va comunica 
integral informațiile ce vizează atât operatori economici interesați cât și ofertanți pe aceasta cale.  
Ofertele se depun in limba romana.  
 
 
Administrator Șef ETTI      DECAN 
Ing. Gina Corban       Prof Dr Ing Daniela Tărniceriu 
 
 
 


