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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică „Achiziţie fir, ulei si capuri pentru motocositoare".
1. Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea:
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa:

B-dul.

prof.

dr.

doc.

D. Mangeron,

nr.

67,

Campus studenţesc

Tudor Vladimirescu din laşiI
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu
Telefon: 0232271288, 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 https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub până pe data de 03.05.2018, ora
10.00 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 tehnică detaliată
aferentă ofertei încărcată în S.I.C.A.P. (fostul S.E.A.P.) şi autorităţii contractante la adresa de e-mail

lavinia.poncu@tuiasi.ro până în data de 03.05.2018, ora 10.00, pentru a putea fi iniţiată procedura de
achiziţie directă pe S.I.C.A.P. (fostul S.E.A.P.).
Pe S.I.C.A.P. va fi postat:

Ulei pentru motocositoare
CPV: 09211100-2
Descriere: Ulei amestec pentru motoare in doi timpi Stihl. Se va detalia preţul unitar pe unitate de
măsura.

Preţ catalog: preţ lot fără TVA.
Piese pentru motocositoare

|

CPV: 16810000-6
Descriere: Firnylon rotund pentru motocositoare 2,7mmx215m/rolă, vaselina pentru degresare şibujii

L7T pentru motocositoare HUSQVARNA.Se va detalia preţul unitar al fiecărui produs.
Preţ catalog: preţ lot fara TVA.
Capuri pentru motocositoare STIHL şi HUSQVARNA
CPV: 16810000-6
Descriere: Cap tăietor cu 2 fire AUTOCUT 25-2, cap AUTOCUT 40-2 cu 2 fire, disc fierăstrău 230 mm
pentru motocositoare STIHL, Cap fir TRIMMY T35 NU2 si cap fir TRINIMY T35 NU2 pentru
motocositoare Husqvarna. Se va detalia preţul unitar al fiecărui produs.

Preţ catalog: preţ lot fara TVA.

1.4 Modul 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.
•/

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 depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime
obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
^ Fişe tehnice / Mostre
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita fişe tehnice suplimentare pentru produse
si mostre de produse.
1.4Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertelor: Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile.
1.5Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de sarcini:
zz/ll/aaa, ora:

02.05.2018, ora 10.00 (dacă este cazul) '

2. Obiectul contractului
2.1Tip contract:
Lucrări ?;

Produse \^^
Servicii

?•

2.2Denumire contract:
Lot 1:Ulei pentru motocositoare - D.S.S.
Lot 2: Piese pentru motocositoare - D.S.S

Lot 3: Cap pentru motocositoare STIHL şi HUSQVARNA
2.3Descrierea contractului
Nr.

Nr.

Crt.

lot

0

1

1

2

Lot

1

Lot

Cod CPV

Specificaţii
tehnice

4

5

6

43 litri

Conform
specificaţiilor
din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

Fir nylon rotund pentru

17

motocositoare 2,7mm

role

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

Conform
specificaţiilor
din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

6 buc

Conform
specificaţiilor
din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

Cap tăietor cu 2 fire
AUTOCUT 25-2 pentru
motocositoare Stihl

7 buc

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in

Cap AUTOCUT40-2 cu 2
fire pentru
motocositoare Stihl

6 buc

Conform
specificaţiilor

Conform
legislaţiei in

Disc fierăstrău 230 mm

5 buc

produs/serviciu/lucrare

3

2
09211100-2

Ulei amestec pentru
motoare in doi timpi

Stihl

16810000-6

Vaselină pentru

3
tuburi

2
Bujii L7T pentru
motocositoare

HUSQVARNA

16810000-6

3

Lot

3

Perioada de
garanţie (dacă
este cazul)

Cant

Denumire

pentru motocoasa

STIHL DISC
Cap fir TRIMMY T25 M10
pentru motocositoare
Husqvarna

din

caietul de sarcini

6 buc

Conform
specificaţiilor
din
caietul de sarcini
Conform
specificaţiilor
din
caietul de sarcini

vigoare

vigoare
Conform
legislaţiei in
vigoare
Conform

legislaţiei in
vigoare

2.4Valoarea estimativă a contractului:
Lot 1 700 lei (fără T.V.A.)
Lot 2 2600 lei (fără T.V.A.)
Lot 3 1600 lei (fără T.V.A.)
2.5Termen de livrare/prestare/execuţie
Lot 1- în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.
Lot 2- în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.
Lot 3- în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.
2.6Sursa/Surse de finanţare: Tarif cazare
2.7Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
La căminele din Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu laşi: T1-2, T3-4, T5, T7-8, T9, T10, T11, T12,
T13, T14-15, T18, T19, T20-21 si Sala sport.
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:
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.

înto
Referent
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DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
CAIET DE SARCINI
Sursa de finanţare: subvenţie, tarif
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 prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
NOTA : Piesele mai jos menţionate consituie parte integranta dintr-un ansamblu iar menţiunea mărcilor este
absolut necesară deoarece piese considerate compatibile s-ar putea să nu asigure acelaşi nivel de calitate

sau utilizarea la nivel optim a utilajului.
Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Nr.

Nr.

Crt

lot

0

1

1

Cant

Perioada de
garanţie (dacă

Specificaţii tehnice

este cazul)

e

09211100-2

4

5

6

43 litri

Ulei
amestec
pentru
motoare in doi timpi Stihl ambalat in bidoane de 1

Conform
legislaţiei in
vigoare

3

2

Lot

1

Cod CPV

Denumire
produs/serviciu/lucrar

Ulei amestec pentru
motoare in doi timpi

Stihl

litru
Fir nylon rotund
pentru motocositoare

17

Fir nylon rotund pentru

role

motocositoare-

Vaselină pentru

3

reductor motocoasa

tuburi

Vaselina
Stihl
este
destinata
gresarii
reductoarelor
anumitor
modele

2

Lot

16810000-6

de

Conform
legislaţiei in
vigoare

motocoase

stihl, cele prevăzute cu

2

gaura de gresare.

Bujii L7T pentru

6 buc

motocositoare

HUSQVARNA

Cap tăietor cu 2 fire
AUTOCUT 25-2 pentru
motocositoare Stihl

7 buc

Bujie Drujba L7t (filet
14mm, Hexagon 19mm)
Calitatea 1
Dimensiuni:
Cheie: 19mm;
Filet: 14mm;
înălţime filet: 8mm.
Pentru motounealta model
STIHL FS87.
Cap cu doua fire pentru
lucrări de cosire si
amenajare.

Conform
legislaţiei in
vigoare

Conform
legislaţiei in
vigoare

Introducere

uşoara a firelor cu profil

16810000-6

3

vigoare

2,7mmx215m/rolă

2,7rmm

Conform
legislaţiei in

rotund, pătrat,

Lot

silenţios.

3

rotund si

Grosime

fir

2.4-2.7 mm.

Cap AUTOCUT40-2 cu
2 fire pentru
motocositoare Stihl

6 buc

Compatibil cu următoarele
modele

de

motocoase

Stihl: FS300/310, FS 350,
FS 400, FS 450, FS 480.
Cap cu doua fire pentru

Conform
legislaţiei in
vigoare

lucrări

de

amenajare.

cosire

si

Introducere

uşoara a firelor cu profil
rotund, pătrat,

silenţios.

rotund si

Grosime

fir

2.7mm.

Disc fierăstrău 230
mm pentru motocoasa

5 buc

STIHL DISC

Pentru motounealta model
STIHL DISC FS55.

Conform
legislaţiei in

Disc din otel cu opt dinţi

vigoare

pentru lucrări de cosire
iarba dura si uscata.
Cap fir TRIMMY T25
M10 pentru
motocositoare

Husqvarna

6 buc

Compatibil cu următoarele
modele de motocoase
Husqvarna 125R, 128R,
323R, 323R II, 232R,
128LDX, 324Rx
Cap trimmy ( cap cu fir
trimmy) folosit pentru

Conform
legislaţiei in
vigoare

tunderea ierbii.
Sunt capete semiautomate
cu capacitate de 7 m fir de
diametru maxim 2.7mm.

Livrarea se va efectua in în 5 zile calendaristice în Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi
la căminele T1-2, T3-4, T5, T7-8, T9, T10, T11, T12, T13, T14-15, T18, T19, T20-21 si Sala sport în prezenţa

administratorului de cămin şi a gestionarului de la magazia D.S.S. Nu se accepta livrare prin curierat.
Transportul si manipularea la beneficiar sunt incluse in preţ şi intra în sarcina furnizorului. Se livrează
intre orele 8:30 - 13:00, exclus zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale. Nu se acceptă produse
deteriorate, sparte,etc. Acestea să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
Achizitorul poate respinge la recepţie produsele livrate al căror termen de valabilitate rămas de la
data recepţiei, este mai mic de 80% din termenul total de valabilitate dat de producător.
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