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INVITATTE DE PARTTCTPARE

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
Dr RECTTA SERVTCT r STUDENTESTT
invitd operatorii economici interesati sd depund ofertd pentru atribuirea contractului de
achizi{ie publici Serviciu de proiectare specializald a unor lirere volumetrice pentru terasa
Cdminului T17

1. lnformalii generale

1 1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din laqi

Direcfia Servicii Studenlegti
Adresa: lagi, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67
Persoand de contact: ing. Monica Vlasov
Telefon: 0232278683 - int. 2436
Email: mvlasov@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitafiei de participare qi a documentelor anexate
www.tu iasi. rolad m i nistratie/ach izitii-pu blice

1 .3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul sicap-prod.e-licitatie.ro p6nd pe data de
17.07.2019 inclusiv, si vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-
u I u n ive rsitd(i i wwr,ry. tu ias i. ro/ad m i n istratie/ach iziti i-p u b I ice.
Ofertantul, cu care s-a iniliat procedura de achizilia directi pe SEAP, va transmite
oferta tehnico-economicd detaliatd la adresa de e-mail mvlasov@tuiasi.ro in termen
de maxim 3 zile de la inilierea procedurii de achizilie directa pe SEAP, sau, dupd
caz, oferlantul va transmite oferta tehnico-economici detaliatd in termen de maxim
3 zile de la solicitarea autoritdtii contractante.



1.4 Modul de elaborare a ofertei
'/ Ofertantul trebuie si elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de

sarcini. Dacd sunt imp5(ite pe loturi, ofertantul va trebui si faca ofertd pentru
toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate in considerare ofertele din care
lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.

,/ Propunerea tehnico-financiari
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiari astfel inc6t aceasta sd
respecte in totalitate cerin[ele prevdzute in Caietul de sarcini si sd furnizeze
toate informatiile solicitate cu privire la pre! precum gi la alte condilii financiare gi
comerciale legate de obiectul contractului de achizi(ie publicS. Oferta depusd
trebuie sa indeplineascd in totalitate specificaliile tehnice minime obligatorii,
dupa cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.

1 . 5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei: RomAnd
Moneda in care este exprimat prelul contractului: Lei
Perioada minimd de valabilitate a ofertei: 60 zile

1.6 Termen limiti pentru solicitarea clarificirilor privind invitafia de
participare/caietu! de sarcini :

2. Obiectul contractului

2.1Tip contract:
Lucriri tr;
Produse tr;
Servicii g',

2.2Denumire contract:
Lot unic: Serviciu de proiectare specializatd a unor lirere volumetrice pentru terasa
Cdminului T17

z.g Descrierea contractului

Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV
Denumire

prod us/se rvici u/luc ra re
Gant.
(buc.)

Specifica[ii
tehnice

Perioada de
garantie (dacd

este cazul)

0 1 2 3 4 5 6

1
Lot

unic
79930000-

2

Serviciu de proiectare
specializatd a unor lirere
volumetrice pentru terasa
Cdminului T17

1
Conform caiet

de sarcini atasat
Conform caiet

de sarcini atasat

2.4Y aloarea estimativi a contractului:
9000 lei (fara T.V.A.)

2.5 Termen de livrare/prestare/execufie
2 luni (conform caietului de sarcini anexat)



2.6 Sursa/Surse de finantare:
Tarif cimin

2.TLocatia Iucririlor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciitor:
Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din lasi

3 Procedura aplicatd pentru atribuirea contractului de achizitie publici:
Achizitie directi

4. lnformalii detaliate gi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei c6gtigitoare

Prelul cel mai scdzut

5. Garantia de buna executie (in cazul contractelor de servicii de proiectare/lucriri)
10% din valoarea contractului fdrd TVA

6. Plata prefului contractului
Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de cdtre operatorul economic, in
maxim 30 zile de la receplie, conform caietului de sarcini anexat. Pretul contractului nu se
aclualizeazd.

7. Anunt de atribuire
ln urma finalizdrii achizitiei directe, autoritatea contractantd va publica, pe pagina

proprie de internet www.tuiasi.roladministratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire in
termen de 15 zile de la data incheierii contractului.

$ef Birou tehnic
lng. Marius pprea.ffi

I
intocmit

ing. Monica Vlasov

@
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Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea gi prezentarea ofertei gi
constituie ansamblul cerinfelor pebaza cdrora se elaboreazE, de cdtre fiecare ofertant, propunerea tehnicd.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens, orice
oferti prezentatA care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in
mdsura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinlelor minimale din
caietul de sarcini.

Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevlzute in caietul de sarcini sau
cu termen de prestare mai mare dec6t cele precizate in tabelul de mai jos atrage descalificarea
ofertantului.

Descrierea serviciilor de proiectare

Obiectul contractului il constituie achizilionarea unui serviciu de proiectare a unor litere volumetrice
pentru terasa Cdminului Tl7 din Campusul studenfesc "Tudor Vladimirescu", inclusiv oblinerea avizelor
specifice.

Proiectul tehnic reprezintd docurnentafia scrisd gi desenatd pebaza cdreia se execut6 lucrarea solicitat6.
Este necesar ca proiectul si fie complet gi suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora, pebaza Iui, detaliile
de execufie in conformitate cu materialele gi tehnologia de execu(ie propus6, cu respectarea stricti a prevederilor
proiectului tehnic. Proiectul se elaboreazl in conformitate cu specifica(iile caietului de sarcini gi cu legislalia in
vigoare.

Detalierea serviciilor de proiectare

Aceste servicii reprezint6:
l. Documenta(ie tehnicA pentru obfinerea autoriza{iei de construire (DTAC + DTOE), care include :

- Arhitectura (DTAC);
- Structura (DTAC);
- lnstalalii (DTAC), dacf, este cazul;
- Oblinere aviz salubritate;
- Taxa dovada OAR;
- Obtinere avizlJC;
- Verificare la exigentele A I , A2 - rezistenfa mecanici gi stabilitate (faza DTAC);
- Verificare la exigen{a B - securitatea la incendiu (faza DTAC);
- Verificare la exigen{a D - siguranla qi accesibilitate (faza DTAC);
- Expertiza tehnic6,
- Oblinere acord mediu.

2. Proiect tehnic de execu(ie (PTH), care include :

- Arhitectura (PTH);
- Structura (PTH),
- lnstalafii (PTH), daci este cazul;
- Verificare la exigenlele A1, A2 - rezistenta mecanica si stabilitate (faza PTH);
- Verificare la exigenfa B - securitatea la incendiu (faza PTH);
- Verificare la exigenla D - siguranld gi accesibilitate (faza PTH);

Modul de alcltuire a ofertei financiare

Prelurile ofertate vor fi finale qi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de deplasare, cheltuielile de
transport, cheltuielile de cazare gi altele dacd intervin Ei cad in sarcina prestatorului in scopul prest6rii
serviciilor, cazincare acestea vor fi eviden{iate separat. Eventualele cheltuieli neprevlzute ce pot apirea ulterior
nu cad in sarcina achizitorului. Prelurile vor fi exprimate in [ei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior Ei vor fi
valabile p6nd la realizarea integralS a contractului.



Condi{ii referitoare la termenul de prestare qi durata contractului

Termenul de prestare a serviciului este de 2 luni.
Durata contractului va fi de 3 luni gi va include:

a) termenul de prestare a serviciului - 2 luni;
b) termenul pentru receptie, platl - I luni;

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea cu

prevederile specificaliilor tehnice ale caietului de sarcini. Dactr serviciul nu corespunde solicit6rilor
caietului de sarcini, achizitorul are dreptul sd il respingS, iar prestatorul are obligalia de a presta din nou

serviciile refuzate sau de a face toate modificdrile necesare intr-un termen stabilit de comun acord.

Condi{ii referitoare la garan{ia de buntr execu{ie a serviciului

Prestatorul are obligafia de a constitui garan[ia de bund execu{ie a contractului in cel mult 5 zile
lucrdtoare de la data semnirii contractului de cdtre ambele parli. Cuantumul garan(iei de bund execulie in lei:
l0% din valoarea contractului lhrd TVA. Garan{ia de bund execulie a contractului se poate constitui prin una din
modalitAtile prevdzute la art. 40 din H.G. nr. 39512016. Perioada de valabilitate a garan{iei de bund executie a

contractului este cel putin egala cu durata contractului.
Garan(ia proiectului va fi p6n6 la recep{ionarea literelor volumetrice proiectate.

Perioada de garan{ie a serviciului prestat, respectiv a proiectului intocmit, va fi declaratd in propunerea

tehnic6 gi este pe intreaga perioadd derulati pdnd la data incheierii procesului-verbal de recepfie la terminarea

I iterelor vol umetrice executate in baza pro iectu lu i.

Proiectantul va acorda asistenji tehnicd gratuit pe parcursul execuliei lucrdrilor proiectate.

Prestatorul va preciza in ofertd modalitatea de constituire a garan{iei de bun6 execu{ie pentru care

opteazd.

Condi(iile qi termenele de recep(ie:
Receplia (cantitativi qi calitativd) se va efectua la sediul Universitdlii Tehnice "Cheorghe Asachi" din

Iagi, Direclia Servicii Studenlegti, in prezen{a reprezentan{ilor ambelor pa(i gi va fi consemnatd intr-un proces

verbal de receptie semnat de ambele p5rti.
Dreptul achizitorului de a inspecta gi, dacd este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amdnat

datori6 faptului ci serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau ldrd participarea unui reprezentant al

ach izitorului, anterior receptiei.

Condi(iile qi termenele de Plattr:
Modalitatea de plat6: duptr receptia calitativ[ si cantitativd a proiectului, pebazd de facturd fiscala in

original, insotita de procesul verbal de recep(ie semnat de ambele pirli Ei certificatul de garan{ie.

Termenul de platS; 30 zile de la receptia finall.

Comisia de intocmire gi verificare a documentaf iei de atribuire:

l. Pregedinte

2. Mernbru

3. Mernbru

Dr. ing. Bogdan Budeanu

Ing. Marius Irnbrea

Ing. Monica Gabriela Vlasov 6l'%--


