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Nr.20817/18.09.2019 

 

 

Aprobat 

Decan FICPM, 
                                                                       Prof. dr. ing. Teodor Maluțan 

 

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu" invită operatorii 

economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică : 

,,Reabilitare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecție a Mediului  ,,Cristofor Simionescu”- 

amfiteatre CH III și CH IV, invitația nr.  20817/18.09.2019 ,  Cod CPV : 45453100-8   

 

1. Informații generale 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu" 

Adresa:   Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050 

Responsabil achiziție:  ing. Elisabeta Hultuană  

Telefon: 0232-278683 int. 2282  

Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 

     www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

1.3 Depunerea ofertelor 

Conditii de participare: 

1.3.1. Ofertele se vor publica pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub până la data de: 

23.09.2019, ora 1000. 

Acestea vor avea denumirea :,,Reabilitare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecție a Mediului  

,,Cristofor Simionescu”- amfiteatre CH III și CH IV, Cod CPV : 45453100-8   
În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea, și codul CPV așa cum este scris în 

invitația de participare, respectiv se va posta în catalogul electronic o ofertă cu numele lucrării și codul CPV 

așa cum este prezentată mai sus , cu prețul(fără TVA), și o descriere succintă precum și alte elemente necesare, 

până la data și ora limită 23.09.2019, ora 1000. 

Operatorii economici nu au voie să modifice componenete ale ofertei în catalogul SEAP după data și 

ora limită stabilită, în caz contrar oferta va fi considerată inacceptabilă. 

Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna toți operatorii participanți este 

bine să se prenotifice participarea la procedură.  

1.3.2.Documente de calificare: 

- Lista principalelor lucrări din ultimii 3 ani; 

- Copii, semnate conform cu originalul, a Certificatului de Înregistrare și a Certificatului Constatator  

eliberat de Oficiul Național Registrului Comerțului, din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de 

activitate din care să rezulte că domeniul principal de activitate al firmei este în domeniul Lucrărilor de 

construcții sau activități conexe acestora(care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție ); 

- Certificate fiscal sau declarație pe propria răspundere , care să ateste că acesta nu are datorii la 

impozite și taxe locale sau ANAF; 

-  Declarație referitoare la capacitatea tehnică de îndeplinere a contractului 

Neprezentarea documentelor de calificare duce la descalificarea ofertantului. 

1.3.3.Ofertanții vor transmite oferta tehnico- economică detaliată și documentele de calificare, în plic 

sigilat, la Registratura Universității până pe data de 23.09.2019 , ora 1000
. 
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Adresa la care se trimit ofertele:  

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași,  

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu", Bd. Prof. Dimitrie Mangeron ,nr. 

67, corp T, Registratura, Iași - 700050,program de lucru cu publicul 08:00 - 15:00; 

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană – Responsabil Achiziții, Telefon: 0232-278683 int. 2282 ;  

Notă : Pe plicul exterior se va menționa: Oferta pentru achiziția de lucrări ,,Reabilitare Facultatea de Inginerie 

Chimică și Protecție a Mediului  ,,Cristofor Simionescu”- amfiteatre CH III și CH IV  
Data: 23.09.2019, ora 1000; 

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 
Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV 

solicitate în prezenta invitație) riscă să nu fie luate în considerare. 

1.4 Modul de elaborare a ofertei  
Ofertantul trebuie să elaboreze oferta respectand toate specificațiile din caietul de sarcini anexat. 

Ofertantul  trebuie  să  elaboreze  oferta  pentru  toate  produsele/serviciile/lucrările  din  caietul  de sarcini. 

Dacă sunt împărțite în 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  în invitația de participare/caietul  de  

sarcini. 

Propunerea tehnico-financiară 

• Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele 

prevazute in caietul de sarcini şi să  furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la 

alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va 

transmite devizele de lucrări si recapitulațiile devizelor, conform formularea anexate caietului de sarcini. 

• Ofertantul va specifica in mod obligatoriu termenul de executie si termenul de garantie. 

 Operatorii economici au posibilitatea de a vizita amplasamentul în perioada 19.09.2019-20.09.2019,intre 

orele 09.00-13.00. 

1.5 Prezentarea ofertei  

Limba de redactare a ofertei:     Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului:  Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini 

20.09.2019 , ora 12ºº. 

 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☒;  

Produse ☐; 

Servicii ☐; 

2.2 Denumire contract: 

,,Reabilitare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecție a Mediului  ,,Cristofor Simionescu”- 

amfiteatre CH III și CH IV, Cod CPV : 45453100-8   
2.3.Descrierea contractului 

Proiectare și execuție lucrări de  reabilitare/modernizare amfiteatre CHIII și CHIV, conform caietului de 

sarcini anexat. Se vor realiza  lucrări  pentru reabilitare/modernizare  două amfiteatre, CH III și CH IV din 

cadrul Facultății  de Inginerie Chimică și Protecție a Mediului ,,Cristofor Simionescu” din cadrul Universității 

Tehnice ,, Gheorghe Asachi” din Iași , imobil situat în  bdul prof. D.Mangeron nr.73,Iași. 
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Lot unic: “  ,,Reabilitare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecție a Mediului  ,,Cristofor 

Simionescu”- amfiteatre CH III și CH IV, Cod CPV : 45453100-8   

 

N

r.

cr

t. 

Cod CPV Denumire lucrare/Specificatii Cant. Specificații tehnice 

1 45453100-8   ,,Reabilitare Facultatea de 

Inginerie Chimică și Protecție a 

Mediului  ,,Cristofor Simionescu”- 

amfiteatre CH III și CH IV  

Proiectare și execuție lucrări de  

reabilitare/modernizare amfiteatre 

CHIII și CHIV 

1 Conform caietului de sarcini din 

anexa nr.1 

 

2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
420.168,07 lei  (fără T.V.A.)  

2.5.Termen execuție 

 Proiectare si Executie lucrari – maxim 60 zile de la semnarea contractului de către ambele părți și 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 15.12.2019. 

 Execuție lucrări max. 15.12.2019. 

2.6. Sursa/Surse de finanțare:  
BUGET REABILITARI. 

2.7. Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:                                                                                 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu", Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 

73, 700050, Iași, amfiteatrele CH III și CH IV. 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
  Achizitie directă 

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare 

Prețul cel mai scăzut. 

5. Garantia de buna executie : 

Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului, fără TVA. 

Garanția se constituie prin rețineri succesive din plata facturilor emise de executant, aferente lucrărilor 

executate lunar. 

6. Plata prețului contractului 

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de 

la executarea lucrărilor , în  baza facturilor fiscale, a situațiilor de lucrări ( se poate factura succesiv funcție de 

lucrările efectuate), a contractului de achiziție și a procesului verbal de recepție .  

Prețul contractului 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, 

Administrator Șef Facultate,  

Ing. Elisabeta Hultuană 

 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

