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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică „Serviciu constatare şi reparare echipamente pentru Cantina Tudor
Vladimirescu din laşi".
1. Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi

Responsabil achiziţie: Referent Lavinia Poncu
Tel/Fax: 0232/271288, 0232/2702437 :
Email: lavinia.poncu^tuiasi.ro

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-ptibiice
1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 26.02.2018, ora 10.00 şi vor avea

codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achiziiil-pubiice.
Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P şi autorităţii contractante la
adresa de e-mail lav.i ni.a .poncu@tuiasi.ro până în data de 26.02.2018, ora 10.00, pentru a putea fi iniţiată
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:

Serviciu de constatare şi reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi
CPV: 50800000-3
Descriere: Preţ total serviciu (serviciu detaliat conform specificaiilor din caietul de sarcini)
Preţ catalog: preţ serviciu fara TVA.

Modul de elaborare a ofertei
v Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
v 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 (Nu).
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Română

Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Lei
30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de sarcini:
23.02.2018
2. Obiectul contractului:
Serviciu de constatare şi reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi
2 1 Tip contract:
Lucrări
Produse
Servicii

?;
a;
X;

2.2Denumire contract:

Serviciu de constatare şi reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi
2.3Descrierea contractului
Nr.

Nr.

Crt.

lot

0

1

1

Lot 1

Cod CPV

Denumire produs

Cant.

2

3

50800000-3

Serviciu de constatare
şi reparare instalaţie
de preparat hrana
cuptor gastro UNOX.

4
1

Specificaţii
tehnice

Perioada de
garanţie (dacă
este cazul)

5

6

Conform
specificaţiilor din

garanţie acordat
pieselor de

caietul de sarcini.

schimb conf

|

Termenul de

legilaţiei în

2

Lot 2

50800000-3

Serviciu de constatare
şi reparare cameră
frigorifică JKS
Refrigeretion

vigoare.

1

Termenul de

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini.

Rivacold.

50800000-3

3

Lot 3

50800000-3
4

Lot 4

garanţie acordat
pieselor de
schimb conf
legilaţiei în
vigoare.

Serviciu de constatare
şi reparare instalaţie
preparare hrană
ANGELOPO.

1

Serviciu de constatare
şi reparare
echipament păstrare
hrană rece (legume
proaspete).

1

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini.

Termenul de

garanţie acordat
pieselor de
schimb conf
legilaţiei în
vigoare.

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini.

Termenul de
garanţie acordat

pieselor de
schimb conf
legilaţiei în
vigoare.

2.4Valoarea estimativă a contractului:

Serviciu de constatare şi reparare echipamente - 7.000,00 lei
2.5Termen de prestare

Termenul de prestare a serviciului este până la data de 09.03.2019.
2.6Sursa/Surse de finanţare: Subvenţie
2.7Locaţia 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.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.

6.Anunţ de atribuire
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet
)^^w,tu^un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheiem
contractului

Referent L

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza 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.
NOTĂ : specificaţiile 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 uşurinţă 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 .
Atenţie: accesul în Campus nu este permis decât cu maşină de max. 7 - 7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Serviciu de constatare şi reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi
CPV: 50800000-3
Descriere: Preţ total serviciu (serviciu detaliat conform specificaţilor din caietul de sarcini)
Preţ catalog: preţ serviciu fara TVA.

Nr.
Crt.

Nr. lot

Cod CPV

0

1

2

1

Lot1

50800000-3

2

Lot 2
50800000-3
50800000-3

3

Lot 3

4

Lot 4

50800000-3

Denumire produs

Cant.

3
Serviciu de constatare şi reparare
instalaţie de preparat hrana cuptor gastro
UNOX.
Serviciu de constatare şi reparare cameră
frigorifică JKS Refrigeretion Rivacold.

4
1

Serviciu de constatare şi reparare
instalaţie preparare hrană ANGELOPO.
Serviciu de constatare şi reparare
echipament păstrare hrană rece (legume
proaspete).

1

1
1

Prestarea serviciului constă în repararea echipamentelor profesionale de prepartare şi păstrare
hrană aflate în dotarea Cantinei „Tudor Vladimirescu" din laşi.
Dacă vor exista piese de schimb vor trebui să fie noi, de ultimă generaţie, agreate de producătorul
maşinii de spălat a.î. înlocuirea lor să permită funcţionarea la parametri normali.
Termenul de prestare a serviciilor este de 5 zile de la semnarea contractului.

Se va preciza în ofertă tariful pentru manopera de reparaţii precum şi valoarea pentru piesele de
schimb necesare pentru reparaţie. Manopera va include şi valoarea constatării defectului şi va fi ferm pe
toată perioada desfăşurării contractului şi nu va putea fi modificat.
La finalul montării pieselor se vor face probe şi se constată dacă echipamentul funcţionează normal.
Recepţia prestării serviciului va fi efectuată în prezenţa reprezentanţilor autorităţii contractante şi a
unui delegat din partea prestatorului şi presupune obligatoriu punerea în funcţiune a echipamentului. Se va
întocmi proces verbal de recepţie/raport de service a serviciului.
Ofertantul va ţine cont la elaborarea ofertei de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, muncă şi
protecţia muncii la nivel naţional şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului/comenzii. Se vor
respecta în timpul prestării serviciului, normele de protecţie a muncii şi cele de prevenire şi stingere a
incendiilor- ofertantul prezentând în acest sens odată cu oferta o declaraţie pe propria răspundere.
Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii.
se pot obţine de la Inspectoratul de muncă, de la Ministerul Muncii şi Justiţiei sociale, de pe site-ul
http://www. inspectmun. ro/site/Legislatie/legislatie. html.
Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare privind condiţiile de mediu se pot obţine de la Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor, de pe site-ul http://www. mmediu. ro.

Intervenţiile asupra utilajelor se vor realiza cu personal instruit, atestat şi autorizat conform
prevederilor legale (dacă este cazul).
Prestatorul răspunde pentru calitatea operaţiilor efectuate, în special cele ce privesc înlocuirea unor
piese şi a reparaţiilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana responsabila din cadrul Universităţii
Tehnice "Gheorghe Asachi" din laşi, Direcţia Servicii Studenţeşti la tel. 0232702437, sau pe adresa de email: lavinia.poncu@tuiasi.ro.

Se recomandă pentru întocmirea unor oferte conforme şi admisibile vizitarea
amplasamentului in care sunt situate echipamentele.
Notă pentru toate loturile:
-Preţul va include toate cheltuielile de constatare, de transport la beneficiar, predare-primire, încărcaredescărcare.
-Durata contractului: o lună de la semnarea comenzii/contractului.

-Preţul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii.
-Ofertele care nu respectă termenele de prestare, termenele de garanţie menţionate în invitaţia de
participare vor fi considerate neconforme.

Responsab
Referent Lav

