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INVITAŢIE DE PARTICIPA

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică „Pahare de apă DSS".
1. Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: B-dul. Prof. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc Tudor

1.2Publicarea

Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu
Telefon: 0232702437, 0232271288
Email: lavinia.poncu@tuiasi.ro
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 până pe data de

08.10.2018,

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 tehnică detaliată
încărcată în S.I.C.A.P. şi autorităţii contractante la adresa de e-mail lavinia.poncu(S>. tuiasi,ro până în

data de 08.10.2018, inclusiv, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe S.I.C.A.P.
Pe S.I.C.A.P. va fi postat:

Pahare de apa DSS
CPV: 39221200-9
Descriere: Descrierea cât mai detaliată a produsului ofertat. Menţionarea preţului per unitate

fără TVA.
Preţ catalog: preţ lot fără 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
I
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
^utoritatea 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: 07.10.2018, ora 10.00 (dacă este cazul)
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
?
Produsă EI
Servicii | ?
2.2Denumire contract: „Pahare de apa DSS"
2.3Descrierea contractului

Nr.
Crt.

Cod CPV

Denumire produs

UM

39221200-9

Pahare de apa DSS

buc

Cant

Specificaţii tehnice

Perioada de
garanţie (dacă
este cazul)

60

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini

Conform
legislaţiei in
vigoare

2.4Termen de livrare/prestare/execuţie
2 zile lucrătoare de la data semnării de către ambele părţi a contractului
2.5Sursa/Surse de finanţare: Venituri proprii
2.6Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi"
din laşi, Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.

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.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
CAIET DE SARCINI
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 :
Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea
de sau echivalent.
Nr. Crt.

Cod CPV

Denumire produs/serviciu/lucrare

0
1

2

3

39221200-9

Pahare de apa

UM

Cant

buc

4
60

^ Pahare de apa
CPV: 39221200-9
Detalii tehnice
Capacitate: 315 ml
înălţime: 135 ml
Diametru: 63 mm
Modelul paharelor de apă este prezentat în pozele ataşate invitaţiei. Paharele de apă trebuie
să fie exact ca cele prezentate în poze deoarece există deia acest model în stocul de pahare
deţinute de cantină dorindu-se completarea acestuia astfel încât să nu existe diferente între
paharele noi şi cele vechi.
Livrarea se va efectua în 2 zile lucrătoare la Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din
cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din laşi, Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.

Nu se accepta livrare prin curierat.

Responsabil
Ref. Lavin

