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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de
achiziție publică „Servicii de purificare apa”.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A
Responsabil achiziție: Constantin Turcanu
Telefon: 0232701691
Email: cturcanu@etti.tuiasi.ro
1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 25.01.2018 ora
12:00 cu titlul „Servicii purificare apa ETTI” și codul CPV din caietul de sarcini publicat
pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. De asemenea,
oferta se va transmite totodată prin email sau fax la beneficiar.

1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările
din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite 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 cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa
cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
 Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
1.5 Termen limită pentru solicitarea
participare/caietul de sarcini:
25.01.2018 ora 10

Română
Lei
15 zile

clarificărilor

privind

invitația

2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
;
Produse
Servicii

x;

Se va bifa tipul de contract în funcție de specificul achiziției

2.2 Denumire contract:
Lot 1: Servicii de purificare apa
2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV

0

1

2

1

Lot 1

51514110-2

Denumire
produs/serviciu/lucra
re
3
Instalare aparat de
filtrare/purificare apa

Cant

Nr luni de
abonament

4

5

6

buc

2

13

U.M

2.4 Valoarea estimativă a contractului:
6050 lei (fără T.V.A.)
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție
5 zile de la data primirii comenzii
2.6 Sursa/Surse de finanțare:
Finantare de baza
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

de

Aparatele de purificare se vor livra si vor fi instalate la sediul facultații ETTI, bulevardul Carol
I, nr 11A, (Copou), Iasi,
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare
Prețul cel mai scăzut
5. Garantia de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Nu este cazul
6. Plata prețului contractului/comenzii
Se va face lunar prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic,
în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, comenzii și a notei de recepție.
Prețul comenzii nu se actualizează.
7. Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie
de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de
15 zile de la data încheierii contractului.
Întocmit
Constantin Turcanu

Caiet de sarcini
Obiectul contractului este “Servicii de purificare apa” conform tabelului de mai jos:

Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV

Denumire
produs/serviciu/lucra
re

Cant

0

1

2

3

4

5

Nr de
luni
de
abona
ment
6

1

Lot 1

51514110-2

Instalare aparat de
filtrare/purificare apa

buc

2

36

U.M

Specificatii tehnice

7
Instalare aparat tip WP
1000 normal sau
echivalent
Capacitate rezervor
2 l apa calda
3 l apa rece
Abonamentul atasat
purificatorului include:
- Inlocuirea periodica a
filtrelor (la minim 6 luni)
- service (oricand este
semnalata vreo
defectiune)
- igienizare (la minim 6
luni)
- transport si instalare

Termenul de prestare a serviciilor: 5 zile de la data primirii comenzii.
Recepția si instalarea aparatelor de filtrare/purificare apă se va realiza la adresa beneficiarului.

