
1. Informaţii generale

1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: laşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67
Persoană de contact: ing. Monica Vlasov
Telefon: 0232278683 - int. 2436
Email: mvlasov@tuiasi.ro

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

1.3Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 28.02.2018
inclusiv, şi vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul
universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
Ofertantul, cu care s-a iniţiat procedura de achiziţia directă pe SEAP, va transmite
oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail mvlasov@tuiasi.ro în termen
de maxim 3 zile de la iniţierea procedurii de achiziţie directă pe SEAP, sau, după
caz, ofertantul va transmite oferta tehnico-economică detaliată în termen de maxim
3 zile de la solicitarea autorităţii contractante.

1.4Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de

sarcini. Dacă sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru
toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care
lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.
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24 Valoarea estimativă a contractului:
550 lei (fără T.V.A.)

2.5Termen de livrare/prestare/execuţie
3zile (conform caietului de sarcini anexat)

2.6Sursa/Surse de finanţare:
Tarif cămin.

Minim 12
luni

6

Perioada de

garanţie
(dacă este

cazul)

Serviciul de reparare a
calculatoarelor, constând în
diagnosticare, înlocuire ,
placă de bază, testare,
verificare.

5

Specificaţii tehnice

1

4

Cant.

(buc.)

Serviciu de reparare a
calculatoarelor aparţinând

Direcţiei Servicii Studenţeşti

3

Denumire
produs/serviciu/lucrare

50311400-2

2

Cod CPV

Lot
unic

1

Nr.

lot

1

0

Nr.
Crt.

2. Obiectul contractului

2.1Tip contract:

Lucrări ?;

Produse ?;
Servicii    ;

2.2Denumire contract:

Lot  unic:   Serviciu de reparare a calculatoarelor  aparţinând Direcţiei Servicii
Studenţeşti

2.3Descrierea contractului

1.6Termen  limită   pentru  solicitarea   clarificărilor   privind  invitaţia  de
participare/caietul de sarcini:

Română
Lei
60 zile

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

Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să
respecte în totalitate cerinţele prevăzute 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.



întocmit
ing. Monica Vlasov

2.7 Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi, D.S.S.

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câştigătoare

Preţul cel mai scăzut

5.Garanţia de buna execuţie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
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, conform caietului de sarcini anexat. 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.


