UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Direcția Servicii Studențești

Nr. 3305/15.02.2019
Aprobat,
Director Direcţia Servicii Studenţeşti
Ing. Bogdan Budeanu

Invitaţie de participare
Achiziţie Serviciu de constatare/reparare uscătoare profesionale
Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de serviciu pentru constatarea și repararea a unor uscătoare profesionale.
1. Informaţii generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Direcţia Servicii Studenţeşti.
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii
Studenţeşti, 700311
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 20.02.2019,
inclusiv şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat va transmite oferta
tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP și autorității contractante la adresa de
e-mail anca.gania@tuiasi.ro până pe data de 20.02.2019, inclusiv, pentru a putea fi
inițiată procedura de achiziție directă pe SICAP.
Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu
fie luat în considerare. Având în vedere că rezultatul căutărilor în SICAP nu redă
întotdeauna toți operatorii participanți este bine ca după postarea produsului în
catalogul SICAP, operatorii economici să trimită și un email prin care să transmită că
produsele au fost postate. Ofertele care nu au fost postate/trimise până la această
dată, nu vor fi acceptate.
Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice
componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata
inacceptabilă.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
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 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru unul sau ambele loturi din caietul de
sarcini.
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să
respecte în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, după
cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
1.4 Prezentarea ofertei
Română
Lei
15 zile

Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul
de sarcini:
zz/ll/aaa, ora: 18.02.2019, ora 12.00.
2. Obiectul contractului:
Serviciu de constatare și reparare uscătoare profesionale
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☐;
Servicii ;
2.2 Denumire contract:
Serviciu de constatare și reparare mașini de spălat și uscatoare profesionale
2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV

Denumire produs

Cant.

Specificaţii
tehnice

0

1

2

3

4

5

Serviciu
de
constatare,
reparare uscătoare.

1

1

Lot
unic

50800000-3

Conform
specificaţiilor
din caietul de
sarcini

Perioada de
garantie (dacă
este cazul)
6

Termenul
de
garanție
acordat
pieselor
de
schimb
conf
legilației
în
vigoare.

2.4 Valoarea estimativă a contractului: 7000 lei.
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2.5. Termen de livrare/prestare/execuţie: în maxim 30 zile de la semnarea contractului
de către ambele părți.
2.6.

Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin

2.7.

Locul de prestare serviciului: Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din
Iaşi: cămin T12.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziţie directă
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare
Preţul cel mai scăzut din catalogul SICAP. Analizarea ofertelor se efectuează pe întreg
lotul.
5. Garanţia de bună execuţie : Nu este cazul.
6. Plata preţului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de
recepţie. Preţul contractului nu se actualizează.
7. Anunţ de atribuire
În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie
de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15
zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Ing. Anca Gania
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CAIET DE SARCINI
Sursa de finantare: subventie, tarif camin

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, 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 prevazute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
Pe SICAP va fi postat:
Serviciu de constatare și reparare uscatoare profesionale DSS
CPV: 50800000-3
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preț catalog: preț total serviciu fără TVA.
Serviciu de constatare și reparare uscătoare profesionale

Prestarea serviciului constă în constatarea și repararea a cinci uscătoare
profesionale (3 buc. Electrolux T4130 și 2 buc. Electrolux T5130) aflate în dotarea
căminelor T12 din Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași astfel:
- pentru constatarea și repararea a 5 uscătoare profesionale Electrolux T5130, T4130
aflate în dotarea spălătoriei amenajate în cadrul căminului T12. Echipamentele au fost
achiziționate în anii 2011 și 2015. Acest serviciu de constatare și reparare se solicită întrucât
la uscătoare s-au identificat zgomote puternice în timpul funcționării și degradări vizibile la
unele piese (filtre, garnituri, stifturi blocate).
Piese de schimb vor trebui să fie noi (garanție min. 6 luni), de ultimă generație, agreate
de producătorul echipamentelor a.î. înlocuirea lor să permită funcționarea la parametri
normali.
Termenul de prestare a serviciilor este de maxim 30 zile de la semnarea contractului.
Se va preciza în ofertă tariful pentru manopera de reparații precum și valoarea pentru
piesele de schimb necesare pentru reparație. Manopera va include și valoarea constatării
defectului și va fi ferm pe toată perioada desfășurării contractului și nu va putea fi modificat.
La finalul montării pieselor se vor face probe și se constată dacă echipamentul
funcționează normal.
Recepția prestării serviciului va fi efectuată în prezența reprezentanților autorității
contractante și a unui delegat din partea prestatorului și presupune obligatoriu punerea în
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funcțiune a echipamentului. Se va întocmi proces verbal de recepție/raport de service a
serviciului.
Ofertantul va ține cont la elaborarea ofertei de obligațiile referitoare la condițiile de
mediu, muncă și protecția muncii la nivel național și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii
contractului/comenzii. Se vor respecta în timpul prestării serviciului, normele de protecție a
muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor- ofertantul prezentând în acest sens odată
cu oferta o declaratie pe propria răspundere.
Informații detaliate privind reglementările în vigoare privind condițiile de muncă și
protecția muncii, se pot obține de la Inspectoratul de muncă, de la Ministerul Muncii și Justitiei
sociale, de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html.
Informatii detaliate privind reglementările în vigoare privind condițiile de mediu se pot obține
de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, de pe site-ul http://www.mmediu.ro.
Intervențiile asupra utilajelor se vor realiza cu personal instruit, atestat și autorizat
conform prevederilor legale (dacă este cazul).
Prestatorul răspunde pentru calitatea operațiilor efectuate, în special cele ce privesc
înlocuirea unor piese și a reparațiilor.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana responsabila din
cadrul Universitații Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, Direcția Servicii Studențești la tel.
0232702439, sau pe adresa de e-mail: anca.gania@tuiasi.ro.
Se recomandă pentru întocmirea unor oferte conforme și admisibile vizitarea
amplasamentului în care sunt situate uscătoarele.
-

Preţul va include toate cheltuielile de constatare, de transport la beneficiar, predare-primire,
încărcare-descărcare.
Durata contractului: 2 luni de la semnarea comenzii/contractului. Prețul va rămâne
nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.
Ofertele care nu respectă termenele de prestare, termenele de garanție menționate în invitația
de participare vor fi considerate neconforme.

Sef Birou Tehnic,
Ing. Marius Imbrea

Întocmit,
Ing. Anca Gania
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DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul, reprezentant imputemicit al..................................................... , declar
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite
prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile intemationale în aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont
de obligatiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestei obligații fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate in pretul
contractului conform propunerii financiare.

Data completarii ......................
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