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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depun'ă^ofeffă pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică ,,Servicii de expertiză extrajudiciară"
1. Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str. prof. dr. doc. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc

Tudor Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu

iTelefon: 0232702437
Email: lavinia.poncu@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 25.01.2018, ora
1000 şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
wv/vyiyiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică
detaliată încărcată în S.E.A.P şi autorităţii contractante la adresa de e-maii
lavinia.poncu@tuiasi.ro până în data de 25.01.2018, ora 1000, pentru a putea fi iniţiată
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:

Servicii de expertiza D.S.S.

CPV:71319000-7
Descriere: Descrierea succinta a serviciului
Preţ catalog: preţul serviciului fără TVA.
1.4Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru 'întregul pachet de servicii din caietul
de sarcini.

^ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte
în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informaţiile solicitate
cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achiziţie publică. Oferta încărcată în S.E.A.P trebuie să îndeplinească în
totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul
de sarcini.
</ Fişe tehnice / Mostre (dacă este cazul).
1.5Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului:Lei

CAIET DE SARCINI
S u rsa d c II n anta re: ta ri f că m i n
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, in
mod obligatoriu, specificaţii tehnice.Cerinţele impuse vor i"t considerate ea 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 în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
Servicii de expertiză extrajudiciară
Pe S. E.A. P. va fi postat:
Servicii de expertiză extrajudiciară

CPV-J1319000-7
Descriere: Descrierea succinta a serviciului
Preţ catalan: preţul serviciului fără TVA.
Descrierea detaliată a serv/ciuliţi:
Se doreşte achiziţionarea unui serviciu de evaluare a terenurilor, a amenajărilor exterioare şi lipsei de folosinţă
pentru trei (3) terenuri aflate în proprietatea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi'' din laşi.
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Teren cu suprafaţa de 804 mp ( aliat în
Evaluare terenuri

obiectiv

Teren cu suprafaţa de 804 mp ( aliat in

Evaluare
71319000-7

Servicii de
expertiză
extrajudiciară

amenajări

spatele căminului 11-12)

I obiectiv

spatele căminului TI-T2)

exterioare
Teren cu suprafaţa de 260 mp. teren euI
suprafaţa de 109 mp (ambele aliate intrei
Lipsa de folosinţă

3 obiective

căminele T19-T2 I). teren cu suprafaţa|
de 804 mp (aflai în spatele căminuluij

TI -12)!
Evaluarea terenurilor şi cea a amenajărilor exterioare trebuie realizate de către experţi judiciari
autorizaţuspecializaţi pe expertiză tehnică.
Lipsa de folosinţă trebuie realizată de către exnerti judiciari contabili sau experţi judiciari specializaţi în
evaluarea proprietăţilor imobiliare.
Evaluatorii trebuie să se supună următoarelor condiţii:
-să aibă legitimaţia de expert judiciar valabilă pentru anul 2018;
-prezentarea evaluărilor se va face respectând normele iegislative în vigoare privind evaluarea terenurilor, a
amenajărilor si a lipsei de folosinţă.
Datele suplimentare şi hărţile cadastrale vor fi prezentate ofertantului declarat câştigător în urma deciziei
luate de comisia de evaluare a ofertelor.
Director Direcţia Servicii Studenţeşti
Ing. Bogdan Budeanu

Sef Birou Financiar-Contabilitate D.S.S..
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