UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Direcția Servicii Studențești

Nr.26135/22.11.2018

Solicitare de ofertă

Sisteme uși cu acces controlat
Către operatorii economici interesați
AUTORITATEA CONTRACTANTA
NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT:
Denumire oficiala:
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași
Adresa:
Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67
Localitate: Iași,
Cod poștal: 700050,
Tara: România
Telefon: +40 232/702.426,
Fax: +40 232/271.288
E-mail: imbrea.marius@tuiasi.ro,
Punct de contact:
Direcția Servicii Studențești,
In atenția: Ing. Marius IMBREA
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL):
www.tuiasi.ro
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Furnizare
Denumire contract: Sisteme uși cu acces controlat
CPV: 44221200-7 Uși

Valoarea estimată fără TVA:
- Sisteme uși cu acces controlat – 110.000 lei fără TVA;
Descriere contract:
Prin prezentul propunem înlocuirea sistemului de uși - control acces de la căminele T1-2, T9,
T10, T11, T12, T13, T16, T17 din PVC ce nu au mecanism anti-panică, cu uși - control acces pentru
trafic intens din aluminiu formată din două foi și luminator.
Ușă cu mecanism anti-panică cu închidere în 2 puncte (în toc sus și în pardoseală) va fi montat
pe foaia 2 și sistem control acces și mâner de tragere pe foaia 1 .
Pentru sistemul de control acces de pe foaia 1, se va prelua de pe ușile existente broasca
electromagnetică și va fi montată încastrat, iar suplimentar va fi furnizat și montat un buton încastrat
pe ușa mobila rezistent la peste 500.000 de accesări ce va da comanda de deschidere ușă.
În partea de jos a ușii se va monta panel cu fețe din aluminiu (interior - exterior) cu miez din
polistiren extrudat cu grosimea pachetului de 24 mm, la culoarea uși.
În partea superioară a ușilor și la luminatoare se vor monta geam termoizolat dublu cu o sticlă
float clară și una de joasă emisie la interior, ambele de 4 mm.
Pe foaia 1 de ușă se va monta și amortizor hidraulic pentru trafic intens TS 5000, cu opritor pe
poziția peste 90 grade.
Pofilele de tâmplărie vor fi prevăzute cu barieră termică și vor fi de tip REYNAERS – sistem CS
77 HID (HIGH INTENSITY DOOR) – respectând în totalitate caracteristicile prezentate de producător.
Va fi montată doar feronerie recomandata de producătorul profilelor de tamplărie,
În cadrul contractului se vor asigura toate măsuriile necesare în vedere furnizării și montării
produselor
Frunizorul va asigura acolo unde este cazul profile rectangulare de rigidizare a tamplarie
existente acolo unde există supraluminatoare.

Anexăm prezentei tabloul de tamplărie Anexa 1, cu scopul realizării unei oferte cât mai corecte.
Termen de furnizare 17.12.2018.
Condiții contract:
- Durata contractului este până la 30 decembrie 2018;
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- Termen de plata maxim 30 de zile de la primirea facturii după recepția cantitativă și calitativă;
- Prețul contractului nu se actualizează.
Condiții participare: Operatori economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un
produs individual folosind codul CPV și numele Sisteme uși cu acces controlat și își vor stabili
prețul, o descriere succintă și alte elemente necesare, până în data de 26.11.2018 ora 08.00.
După publicarea ofertei financiare în catalogul SEAP operatori economici vor trimite și
un e-mail pe adresa imbrea.marius@tuiasi.ro prin care notifica autoritatea contractantă că
oferta a fost publicată.
Ofertele care nu au denumirea corectă sau nu trimit mail riscă să nu fie luate în considerare.
Nu sunt acceptate loturi oferta incomplet (ofertate parțial)
Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate în considerare.
Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice
componente ale ofertei după data și ora stabilită.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de minim 2 săptămâni începând cu data de
26.11.2018.
Criterii adjudecare:
Prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte:
26.11.2018 ora 08.00
Informații suplimentare: Autoritatea contractantă va iniția achiziția de la ofertantul cu prețul cel mai
mic, iar acesta, va transmite oferta tehnico-economică detaliată împreună cu documentele de
calificare, în scopul verificării criteriilor de calificare și a propunerii tehnice. În cazul în care oferta nu
corespunde cerințelor minime impuse, oferta acestuia va fi respinsă și se va trimite o solicitare
similară următorului ofertant clasat;
Ofertele vor fi prezentate pentru produsele descrise și disponibile la adresa de internet sus
menționată;
Cerințele impuse sunt cerințe minime. Specificațiile care indică o anumită origine, sursă,
producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de
fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații
vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”
Vă recomandăm urmărirea îndeaproape a informațiile de pe adresa de internet www.tuiasi.ro
pentru a fi la curent cu eventualele informații suplimentare ce pot apărea. Autoritatea contractantă va
comunica integral informațiile ce vizează atât operatori economici interesați cât și ofertanți pe aceasta
cale.
Ofertele se depun în limba română;
Director DSS
Ing. Bogdan BUDEANU
Șef Birou Tehnic
Ing. Marius IMBREA
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