UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Direcția Servicii Studențești

Număr de înregistrare 18363 din 26.08.2019
Aprobat,
Director Direcţia Servicii Studenţeşti
Dr. ing. Bogdan Budeanu

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică ,,Aparat de curățare cu apă sub presiune”.
1. Informaţii generale
1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: Bulevardul prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67,
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu
Telefon: 0232271288
Email: lavinia.poncu@tuiasi.ro
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica în catalogul electronic pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub (vechiul
site www.e-licitatie.ro) până pe data de 30.08.2019, ora 10,00 şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini
publicat pe site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat va
transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP (vechiul SEAP) şi autorităţii
contractante la adresa de e-mail laura.plamadeala@tuiasi.ro până în data de 30.08.2019, ora 10,00,
pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă pe SICAP (vechiul site SEAP).
Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie luat în
considerare. Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP (vechiul SEAP) nu redă întotdeauna toți
operatorii participanți este bine, ca după postarea produselor în catalogul SICAP (vechiul SEAP),
operatorii economici să trimită și un email prin care să comunice faptul că produsele au fost postate.
Ofertele care nu au fost postate până la data mai sus menționată, nu vor fi acceptate.
Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SICAP (vechiul SEAP), nu au voie să
modifice componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă.

Pe S.E.A.P. va fi postat:
Aparat de curățare cu apă sub presiune
CPV: 42924730-5
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ lei fără TVA
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1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toată cantitatea din caietul de sarcini.
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico - financiară astfel încât aceasta sa respecte
în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile 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, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
 Fişe tehnice / Mostre (dacă este cazul).
1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30.09.2019

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul
de sarcini:
zz/ll/aaa, ora: 29.08.2019 , orele 10.00
2.Obiectul contractului: Achiziționarea de ,,Aparat de curățare cu apă sub

presiune”.
2.1 Tip contract:
Lucrări ;
Produse 
Servicii ;
Denumire contract: Achiziționarea de ,,Aparat de curățare cu apă sub presiune”.
2.2 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

Cod CPV

Denumire serviciu

0

1

2

3

4

42924730-5

Aparat de curățare
cu apă sub presiune

1

Conform
specificaţiilor din
caietul de sarcini

1

Cant.

Specificaţii tehnice

2.3 Valoarea estimată a contractului: 11.000,00 (fără T.V.A.)
2.4 Termen de livrare a produsului: în maxim 15 zile lucrătoare.
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5

Nu este cazul
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2.5 Durata contractului de achiziţie publică: 31.12.2019.
2.6 Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin.
2.7 Locul de furnizare a produsului: magazia din Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu
din Iaşi.
3 Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă
4 Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare: Preţul cel mai scăzut
5 Garantia de buna executie : Nu este cazul.
6

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 procesului verbal de recepție pentru fiecare cămin în parte
a facturii fiscale și a contractului de achiziţie. Preţul contractului nu se actualizează.
7 Anunţ de atribuire
În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile
de la data încheierii contractului.
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CAIET DE SARCINI
Sursa de finantare: tarif cămin

Pe S.E.A.P. va fi postat:
Aparat de curățare cu apă sub presiune
CPV: 42924730-5
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ lei fără TVA
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază 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 prevazute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
Obiectul contractului este achiziționarea unui aparat de curățare cu apă sub presiune
marca KÄRCHER model HD 7/14-4MX sau echivalent având următoarele date tehnice:
Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50
Debit transportat (l/h)
700
Presiune de lucru (bar/MPa)
140 / 14
Presiunea maxima (bar/MPa)
210 / 21
Racord iesire (kW) 3,4
Cablu de racordare (m)
5
Greutate (kg) 41
Dimensiuni (L x l x H) (mm)
400 x 455 x 966
Aparatul de curățare cu apă sub presiune marca KÄRCHER model HD 7/14-4MX sau
echivalent va fi însoțit și de următoarele accesorii, de care se va ține cont și pentru ofertare:
- Duză spumare TR 042;
- Sablare cu reglarea cantității cu duze;
- Furtun pentru curățarea țevilor NW 6, 20 m, 220 bar;
- Soluție de curățare acidă RM 25 ASF de 10 litri;
- Soluție de curățare a uleiului și grăsimii Extra RM 31 de 20 litri.
Director Direcţia Servicii Studenţeşti
Dr. ing. Bogdan Budeanu
Întocmit,
Ref. Lavinia Poncu
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