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INVITATIE DE PARTICIPARE
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
FACULTATEA DE MECANICA invită operatorii economici interesati să depună ofertă pentru
atribuirea contractului de achizitie publică „Tamplarie aluminiu”.
.
1. Informatii generale
1.1 Achizitor
Denumirea:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi
Facultatea de Mecanica
Adresa: Bdul.Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, Iasi
Responsabil achizitie: Ing. Mona Anita
Telefon: 0232702297
Email: mona.anita@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
 Ofertele se vor depune la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bdul Prof.
Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 25.05.2018 ora 0900.
Oferta se va depune în plic închis cu mentiunea: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iaşi, Facultatea de Mecanica – Achizitie „Tamplarie aluminiu”.
 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate in considerare.
 Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va publica, în termen de
maxim 2 zile de la primirea comunicării, în catalogul de pe SICAP, produsele ofertate.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Este un lot.
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate
cerintele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret,
producator, model, precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publică. Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare si
perioada de garantie. Prin termen de livrare se întelege livrarea produsului finit / personalizat.
 Fise tehnice / Mostre
Ofertantul va atasa ofertei tehnico-economice fise tehnice. Acestea se vor depune la
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr.
67, Imobil T, Iaşi - 700050 până pe data de 25.05.2018 ora 0900.
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat pretul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30.06.2018
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2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse ;
Servicii
☐;
2.2 Denumire contract / achizitie:

„Tamplarie aluminiu ”- cod CPV 44230000-1
2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

1

Nr. lot

Lot 1
Poz.1

Cod CPV

Denumire produs/caracteristici

Cant

Termen de
livrare

4

7 zile
lucratoare de
la semnarea de
ambele parti a
contractului

Tamplarie aluminiu +montaj
44230000-1

Caracteristici – conform caietului de sarcini
Garantie 24 luni (tamplarie, feronerie si montaj)

2.4 Valoarea estimată a contractului:
22.000 lei fără TVA
2.5 Sursa de finantare:
Finantare de baza
2.6 Locul de livrare a produselor:
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Mecanica – Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, Iasi – Biroul Administrativ

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achizitie directă
4. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare
Pretul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice.
5. Garantia de bună executie – nu este cazul
6. Plata pretului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de
la receptie, în baza facturii fiscale, contractului de achizitie si a notei de receptie. Pretul contractului nu
se actualizează.
7. Anunt de atribuire
În urma finalizării achizitiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului.

Administrator Sef Facultate
Ing. Mona Anita
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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerinselor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică.

Cerintele 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 toate caracteristicile din
propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini,
ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini si termene de livrare mai
mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.
Operatorii economici au obligatia de a prezenta fise tehnice si declaratii de performantă pentru produsele
ofertate.
Produsele folosite vor fi însotite de fisă tehnică în limba româna si de declaratie de performantă de la
producător.
Tamplaria este compusa din:
1. glasvant 1948x2910 – 1 buc
1.a. cu geam parte fixa la partea superioara, 515x810, 900x810, 530x810
1.b. cu 2 usi ambele cu deschidere in interior 1430x2100, (530x2100si 900x2100)
1.c. cu panou la partea inferioara 530x895, 900x895, 515x895
1.d. o parte fixa cu geam si panou, in lateral 515x2910
2. glasvant 1918x2910– 1 buc
2.a. cu geam parte fixa la partea superioara, 510x810, 900x810, 505x810
2.b. cu 2 usi ambele cu deschidere in interior 1410x2100( 510x2100 si 900x2100)
2.c. cu panou la partea inferioara 510x895, 900x895, 505x895
2.d. o parte fixa cu geam si panou, in lateral 505x2910
3. glasvanturi 4360x3400 - 2 buc
3.a. cu parte fixa la partea superioara 1235.5x1300, 1800x1300, 1235.5x1300
3.b. 2 usi ambele cu deschidere la interior 1800x2100 ( 900x2100 si 900x2100)
3.c. cu panou la partea inferioara. 1235.5x900, 900x900, 900x900, 1235.5x900
3.d. cu doua parti fixe cu geam si panou, in laterale 1235.5x3400, 1235.5x3400
MATERIALE ŞI PRODUSE
Tâmplăria din aluminiu va fi livrată beneficiarului în stare complet finisata. Prin tâmplărie finisată se înţelege
glasvandurile şi uşile complet finisate, cu geamul montat şi cu garnituri de etanşare. Tâmplăria va fi echipată cu accesorii
funcţionale de calitate (balamale, broaşte, mânere, cremoane, etc.,).
Panourile cu usi vor fi executate din profile din aluminiu fara bariera, vopsite in camp electrostatic – alb
Panourile vor fi echipate la partea inferioara pâna la cota h = 900 mm cu tăblii realizate din PAL, g=18 mm cu fete din
tabla de oţel zincat + vopsite RAL 9010(alb), iar la partea superioara (peste cota 900 mm) cu geam simplu float, grosime =10
Usile vor fi echipate cu amortizor hidraulic pentru închidere
Usile vor fi prevăzute cu inchidere cu broască cu zavor.

Livrare,

Elementele de tâmplarie din aluminiu şi geam float (float de siguranta)cu grosimea de 10 mm se livreaza cu mijloacele de
transport ale ofertantului pregatite special acestui scop (rastele speciale, sisteme de fixare).
Tâmplăria si geamul aferent se livreaza pe masura montarii. În cazul în care cantitatea de geam şi tâmplărie depăşeşte
cantitatea ce se montează zilnic, aceasta va fi depozitată în spaţii închise puse la dispoziţie de beneficiar.
Tâmplăria se livrează echipată cu toate accesoriile necesare (mânere, cremoane, mecanisme, balamale etc.) urmând ca în
şantier să se facă numai montajul acesteia.
Precizăm că tâmplăria din aluminiu se execută în atelier urmărindu-se respectarea cotelor. NU se execută în şantier
tâmpălărie sau geam izolant.
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Încărcarea/descărcarea/transportul tâmplăriei şi geamului se face de personalul ofertantului special instruit pentru aceste
activităţi.

Montajul tâmplăriei

Personalul de execuţie să deţină Certificate de competenţă profesională pentru activităţile de:
- Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi PVC;
- Confecţioner geam termoizolant;
- Montator tâmplărie din aluminiu şi PVC;
Emise de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă din România în
conformitate cu prevederile O.G.nr 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
Întregul sistem (panoul din aluminiu/uşi/glasvand) este fixat in zidărie prin intermediul unor elemente speciale de fixare.

Executarea şi verificare lucrărilor

Montajul tâmplăriei din aluminiu se va face conform prescripţiilor furnizorului de sistem.
După finalizarea montajului, se vor verifica: acurateţea montajului, funcţionarea corectă a mecanismelor şi feroneriilor,
realizarea etanşărilor, montajul corect al glafurilor.
După finalizarea acestor operaţiuni se va face recepţia lucrărilor astfel încât acestea să corespundă cerintelor impuse prin
caietul de sarcini.
Dezafectarea tâmplăriei vechi se face fără recuperarea de material.Deşeurile rezultate vor fi puse la dispoziţia
beneficiarului la locul indicat de acesta în incinta obiectivului. Molozul şi resturile de materiale vor fi transportate prin grija
executantului la locul indicat de beneficiar în zona apropiată obiectivului.
Tâmplăria, geamul aferent şi celelalte materiale vor fi aduse în şantier pe măsura efctuării montajului astfel încât acesta să
nu împiedice activitatea în sectorul respectiv.
Beneficiarul va asigura şi va permite alimentarea uneltelor de mână (maşini de găurit etc.) la reţeaua electrică 220 VCA.
Zonele în care se va degaja praf vor fi protejate cu folie. Zonele de lucru vor fi marcate corespunzător, accesul persoanelor
neautorizate fiind interzis.

Ofertantul trebuie sa prezinte:

- Certificat Sistemul de Management Integrat-Calitate-Mediu-SSO, conform referenţialelor SREN ISO 9001:2008, SREN
ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008;
- Declaraţia de conformitate pentru tâmplărie;
- Certificat de garantie pentru lucrările efectuate pentru o perioada de 24 luni de la data recepţiei lucrărilor în condiţiile
exploatării şi întreţinerii acestora conform Instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere ale contractantului.
În perioada de garanţie, ofertantul se angajează să repare sau să înlocuiască pe cheltuială proprie acele părţi din lucrare
care s-au deteriorat din vina sa în condiţiile respectării întocmai de către beneficiar a instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere puse
la dispoziţie de ofertant, astfel:
-pentru feronerie , termenul de remediere este de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării adresate în scris de
beneficiar;
-pentru geamurile izolatoare, termenul de remediere este de max. 2 zile lucrătoare de la data solicitării adresate în scris de
către beneficiar.
După remedieri, se va întocmi un proces verbal în care se vpor consemna operaţiunile efectuate şi reperele înlocuite
/reparate.

Durata de execuţie si montaj

Durata de execuţie si montaj este de max. 7 zile de la semnarea de către ambele părţi a contractului.
Pentru execuţia în termenul stabilit, beneficiarul va asigura următoarele:
-energioe electrică la cca 20-30 m de zona undte trebuie mentată tâmplăria;
-un spaţiu pentru depozitarea tâmplăriei demontate şi acelei care urmează să se monteze.

Oferta financiara

Preţul cuprinde: demontarea tâmplăriei existente, tâmplărie din aluminiu fără bariera termică solicitata complet echipata,
transportul şi montajul acesteia la obiectiv şi efectuarea reparaţiilor (daca este cazul).

Receptia

La tâmplăria din aluminiuse va verifica:
a) la livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- existenţa armăturii metalice în profilele principale de toc şi cercevea;
- existenţa şi fixarea corectă a balamalelor
- montarea corectă a geamului;
b) după montare:
- verticalitatea şi planeitatea tocului uşilor
- funcţionarea corectă la închiderea şi deschiderea uşilor precum şi o etanşeitate bună la închidere.
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Oferta va trebui sa contina :
TERMEN DE LIVRARE SI MONTAJ – 7 ZILE DE LA SEMNAREA DE AMBELE
PARTI A CONTRACTULUI
GARANTIE - 24 LUNI (TAMPLARIE, MONTAJ, FERONERIE)

IN DATA DE 23.05.2018 ORA 9.30 FIRMELE INTERESATE POT PARTICIPA LA VIZIONAREA
AMPLASAMENTELOR, CU SCOPUL MASURATORILOR PRECISE SI A CLARIFICARII EVENTUALELOR
NECLARITATI, IN VEDEREA REALIZARII OFERTELOR.
NOTĂ: Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de
comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu ușurintă a tipului de
produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de ”sau echivalent”.

Administrator Sef Facultate
Ing. Mona Anita
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