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Invitație de participare 

 
 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi implementează proiectul „Dezvoltarea platformei de 

cercetare pentru energie eficientă şi durabilă - ENERED”, contract POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, ID nr. 911 - 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității 

Economice - POS CCE. 

În acest context, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi achiziționează lucrări de extindere rețea 

distribuție gaze naturale (cod CPV: 45333000-0). 

1. Obiectul contractului: încheiere contract de Extindere rețea distribuție gaze naturale aferentă proiect 

POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - ENERED.  

Prin Extindere rețea distribuție gaze naturale aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - ENERED 

se urmărește extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale a clădirii TEX3. 

Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale se va realiza conform proiectului nr. 78/2015, părțile 

principale ale proiectului fiind atașate prezentei invitații. 

Valoarea estimată a achiziției: 16.000,00 lei fără TVA. 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă prin selecție de 

oferte. 

3. Sursa de finanţare a contractului: Venituri proprii cofinanțare proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, ID nr. 

911 - „Dezvoltarea platformei de cercetare pentru energie eficienta si durabila - ENERED”. 

4. Oferta depusă de ofertant trebuie sa cuprindă: 

- oferta tehnico-economică care să conțină devizul pe categorii de lucrări, recapitulația devizului cu cotele 

legale în vigoare, extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport (dacă este cazul); 

- Autorizație destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale, valabilă la data depunerii 

ofertelor. Conform Ordinului privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor care desfășoară 

activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor nr. 89 emis de 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în data de 25.06.2015, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 493 / 06.07.2015, art. 1 alin. (3): „Pentru desfășurarea de activități de 

proiectare, execuție sau exploatare a obictivelor/sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale, operatorii 

economici trebuie să dețină autorizații în conformitate cu prevederile prezentului regulament.” 

5. Termenul de execuție a lucrărilor de extindere rețele distribuție gaze naturale nu trebuie să depășească data 

de 22.02.2016. 
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6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului „Extindere rețea distribuție gaze naturale 

aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - ENERED”: “preţul cel mai scăzut”. 

7. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 30 zile (de la termenul limită 

de depunere a ofertelor). 

8. Termenul de plată: maxim 30 zile de la data recepției lucrării. 

9. Adresa la care se depune oferta: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof.dr.docent 

Dimitrie Mangeron nr. 67, Registratura TUIASI. 

Plicul  exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia:  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” din IAŞI 

Proiect ENERED 

Achiziție „Extindere rețea distribuție gaze naturale aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - 

ENERED” 

10. Data limită pentru depunerea ofertei: 01.02.2016 ora 1430. 

 
 

La prezenta solicitare de ofertă anexăm: 

- Memoriu tehnic; 

- Caiet de sarcini; 

- Breviar de calcul; 

- Antemăsurătoare. 

 
 

 

 

 
 

Data: 29.01.2016 Director proiect POSCCE-A2-O2.1.1-2009-4, 
 

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Eugen Seghedin
 
































