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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţ
contractului de achiziţie publică „Serviciu de curăţarea separatoarel
Vladimirescu din laşi".
1. Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din l

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str. Prof. Dr. Docent Dimitrie Manger
Vladirjnirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Referent Lavinia Poncu
Telefon: 0232/2702437

Email: lyioijşg^ţjşij

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor

n

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data
codul CPV din caietul ide sarcini publicat pe site-ul universităţii www.t
Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în
adresa de e-mail laviniia.poncu@tuiasi.ro până în data de 20.02.2018,
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:

Serviciu de curăţarea separatoarelor de grăsimi pentru Cantina Tud
CPV: 90470000-2
Descriere: Preţ total serviciu.
Preţ catalog: preţ serviciu tara TVA.

Modul de elaborare a ofertei
v Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din c
v Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel înc
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate in
precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obie
Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţii
cum au fost aoestea stabilite în caietul de sarcini.

v Fişe tehnice / Mostre (Nu).
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Romană

Lei
30 zile
1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de ^arcini:
19.02.2018, ora 12:00
2. Obiectul contractului:
Serviciu de curăţarea separatoarelor de grăsimi pentru Cantina „Tudor Vladimirescu din laşi"
2 1 Tip contract:
Lucrări
?;
Produse
a;
Servicii
X;
2 2 Denumire contract:
Serviciu de curăţarea separatoarelor de grăsimi pentru Cantina „Tudor Vladimirescu
din laşi"

2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

Denumire

Cod CPV

produs/serviciu/lucrare

Cant.

Specificaţii tehnice

Perioada de
garanţie (dacă
este cazul

Serviciu de curăţare a

90470000-2

separatoarelor de grăsimi

Conform specificaţiilor din Caietul de

pentru Cantina „Tudor
Vladimirescu din laşi".

sarcini

2 4 Valoarea estimativă a contractului:
Nu este cazul.

2.5Termen de prestare
Termenul de prestare a serviciului este pană la data de 31.01.2019 şi conţine 5 operaţiuni, bâte una
la două luni după primirea de la Administratorul Cantinei comanda telefonică/scrisă de prestarea serv ciului.
2.6Sursa/Surse de finanţare: Subvenţie
2.7Locaţia lucrărilor, focul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" pin laşi,
Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă
J
4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare
Preţul cel mai scăzut
5.Plata preţului contractului
Se va face prin O.P.) în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zille de la
recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. Preţul contractuluj nu se
actualizează.

6.Anunţ de atribuire
în urma finalizări achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de ihternet
www.tuiasi.ro/administratje/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului

Referent Lavi

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentajea ofertei şi
constituie ansamblpl cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Caietul de sarcini donţine, 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 fn Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
NOTĂ : specificaţiil^ tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de jcomerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţă 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 menţiune^ de

sau

echivalent .
Atenţie: accesul în Campus nu este permis decât cu maşină de max. 7 - 7.5 tone capacitate.
Denumire sub care

Cod CPV

se va posta pe

Cant.

Specificaţii tehnice

S.E.A.P.

Lucrările serviciului de curăţare pentru fiecare s^parator la
locul lor de amplasare vor cuprinde:
-\ vidanjare separatoare de grăsimi si amidon;
-;

Servicip de curăţare a
90470000-2

separatoarelor de
grăsimi pentru
Cantina „Tudor
Vladimifescu din laşi".

extracţia reziduuilor din camera de separare a
materiilor solide formate din grăsimi de origine
vegetala sau animală vor fi solub lizate si
emulsionate : cu soluţie LDC ^detergent
biodegradabil);i
-i curăţare cu turbojet având presiune de pana la 200
atmosfere din dotările utilajului autocuratitor
-I verificarea funcţionarii sistemului de ob^urare şi
evacuare a apelor uzate;
-] repunerea în funţiune a separatorului;

preluarea intregii cantităţi de
reziduuri,
a;
sedimentelor rezultate precum şi
a materialelor !
utilizate la curăţarea separatorului;I
igienizare (spălare şi dezinfectare ) a sep^ratorului
în interior si exterior.

Termen de prestare: o dată la două luni după primirea de la Aministratorul Cantinei cpmanda
telefonică/scrisă de prestarea serviciului.
După curăţare se va elibera un Raport de igienizare/Proces verbal, care să ateste în faţa
autorităţilor competente faptul că separatoarele nu mai prezintă risc bacteriologic şi că funcţionează
în parametri normali.

Serviciul de curăţare presupune 5 operaţiuni de curăţare respectiv: câte 1 operaţiune la 2 luni
pentru fiecare separatorlîn parte (2 separatoare).;<;
Acest serviciu presupune curăţarea a 2(două) separatoare (un separator de grăsimi cu volum total
de 1682 litri şi un separator de amidon având un volum total de 590 litri), aşa cum este prezentat irj tabelul
de mai jos:

Nr.

operaţiuni

Perioada operaţiuni

februarie-martie 2018

aprilie- mai 2018

Prestare serviciu
Termen de preş

are a

Separator
amidon

Separator
grăsimi

1 curăţare

1 curăţare

24 ore de la comanda
telefonică/scrisă

1 curăţare

1 curăţare

24 ore de la c^manda
telefonică/scrisă

seviciului

iunie - iulie 2018
octombrie - noiembrie 2018

5

decembrie 2018 - ianuarie 2019

1 curăţare

1 curăţare

24 ore de la comanda
telefonica/scrisă

1 curăţare

1 curăţare

24 ore de la comanda
telefonica/scrisă

1 curăţare

1 curăţare

24 ore de la comanda

telefonica/scrisă

Ofertantul triebuie să deţină toate autorizaţiile specifice acestui tip de serviciu.
Oferta financiara electronică trebuie să includă preţul pentru întreg serviciul a celor 5 o^eraţiuni de
curăţare.

:.

j

în oferta te^nico economică detaliată se se specifice şi preţul unitar pe fiecare operaţiun^, ce se va
transmite ulterior.,..;

Termen de prestare, o dată la două luni după primirea de la Aministratorul Cantine comanda
telefonică/scrisă de prestarea serviciului.j

Responsabi
Referent Lav

