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DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
Nr. 5189/14.03.2018
Solicitare de ofertă
Amenajare spaţii de depozitare speciale pentru deşeuri reciclabile
în campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu"

1.Informaţii generale
1.1Achizitor
Denumirea:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Direcţia Servicii Studenţeşti.
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu,

căminT18, DSS, 700311
Localitatea: Iaşi
e-mail: lavinia.poncu@tuiasi.com

Tel/Fax: 0232/702.437, 0232/271.288
Adresă internet: www.dss.tuiasi.ro
1.2Termen de trimitere a ofertelor (data şi ora): 20.03.2018, ora 1200
1.3Depunere oferte: B-dul. Prof. Dr. Docent Dimitrie Mangeron nr.67, Localitatea: Iaşi, Cod
poştal: 700050, România, Registratură
2.Obiectul contractului achiziţiei:
2.1 Descrierea
2.1.1Denumire contract: Amenajare spaţii de depozitare speciale pentru deşeuri reciclabile
în campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu".
2.1.2Tipul contractului şi locul de livrare sau prestare:

a)Lucrări? ;
b)Produse? ;
c)ServiciiESI ;
Principalul loc de livrare: campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu", Direcţia Servicii
Studenţeşti din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
2.1.3Durata contractului: 12 luni calendaristice.
3.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare
Preţul cel mai avantajos
4.Prezentarea ofertei
4.1Limba de redactare a ofertei:

Limba română

4.2Moneda în care este exprimat preţul contractului:
4.3Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Lei
30 de zile

4.4Modul de prezentare a ofertei

depunere in plic la Registratura

TUIASI
Ofertele vor fi prezentate pentru serviciile solicitate în anexă.

Cerinţele impuse în anexă sunt cerinţe minime.
Propunerea financiară se va prezenta pentru cerinţele din anexă.
4.5Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de
sarcini: 19.03.2018, ora 12:00
4.6Clauze contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţurilor
contractului de achiziţie.
Prezenta solicitare de oferte are două pagini, iar anexa are o pagină.

Refere

ncu

ANEXA

Caiet de sarcini

Scopul prezentei achiziţii este atribuirea unui contract în scopul amenajării, pe un spaţiu aflat
in proprietatea Universităţii, a unui echipament de reciclare automată pentru deşeuri reciclabile în
campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu".
Pentru amenajarea spaţiului, contractul va fi atribuit conform Legii nr 98/2016, unui operator
economic care va dota terenul cu un echipament de reciclare automata de tipul RVM (Reverse
Vending Machine) pentru preluarea deşeurilor reciclabile cu următoarele caracteristici:
^ Sortează PET, AL si sticla, compactează PET si AL si stochează automat;
V

Echipamentul este dotat cu o interfaţă software prietenoasă, intuitivă şi care oferă instrucţiuni

la fiecare pas in procesul de depunere al recipientilor uzaţi;
^ Camera video interna pentru recunosterea formelor recipientilor si tipul acestora;
V Spectrometru (tehnologie Sure Return) pentru identificarea tipului de material in vederea
acceptării/refuzării recipientilor.
In schimbul amenajării terenului, pus la dispoziţie de Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi" din Iaşi în spatele căminul TI7, operatorului economic îi va fi permis să colecteze deşeuri
reciclabile prin echipamentul de reciclare automata.
Serviciul va fi prestat de operatorul economic care va oferi preţul cel mai avantajos pentru
deşeurile reciclabile pentru o perioadă de 1 an. Operatorul economic va emite, în schimbul
materialelor reciclate, un voucher valoric, conform ofertei depuse, persoanelor care locuiesc în
campusul Tudor Vladimirescu.
Universitatea va pune la dispoziţia operatorului economic, contra cost, utilităţile necesare
funcţionarii echipamentului de reciclare automata.
Menţionăm că beneficiarul nu va răspunde de paza sau integritatea echipamentelor montate
pentru amenajarea spaţiului, acestea rămânând în atribuţiunea prestatorului.

Nr

Valoare cu TVA

U.M.

Denumire produs

crt.
1.

Carton / hârtie

Kg

2.

Recipiente din sticla

Buc

3.

Sticla din plastic

Buc

4.

Doze de aluminiu

Buc

I
Referent

