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Nr. 25937/06.11.2019 
Aprobat, 

Director Direcția Servicii Studențești 
Dr. Ing. Bogdan Budeanu 

 
 

Invitație de participare 
Achiziție: Servicii de închiriere autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor activități.  

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea unui 

contract de prestări servicii. 
 

1. Informații generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Direcția Servicii Studențești 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studențesc Tudor Vladimirescu, Direcția Servicii Studențești, 
700311 
Localitatea: Iași, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439 

 
1.2 Publicarea invitației de participare și 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 până pe data de 11.11.2019, inclusiv și vor avea codul CPV din caietul de 
sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul 
interesat va transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în SICAP și autorității 
contractante la adresa de e-mail anca.gania@tuiasi.ro până în data de 11.11.2019, inclusiv, 
pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe SICAP. 

Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu 
fie luat în considerare. Având în vedere că rezultatul căutărilor în SICAP nu redă întotdeauna 
toți operatorii participanți este bine, ca după postarea produselor în catalogul SICAP, 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, nu au voie să modifice 
componente ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă. 
 

Pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub se va posta: 

Servicii de închiriere autoutilitare  

CPV: 45500000-2 

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare.  

Preț catalog: preț total serviciu fără TVA. 

 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu caietul de sarcini (Oferta tehnică, 
oferta financiară, declarația pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei s-au respectat  

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
mailto:anca.gania@tuiasi.ro
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obligațiile referitoare la condițiile de mediu, muncă și protecția muncii la nivel național și că 
le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului/comenzii.) 

 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în 
totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informațiile solicitate 
cu privire la preț 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, după cum au fost acestea stabilite în caietul de 
sarcini.  

 
1.4 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:              30 zile 

 
1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 

zz/ll/aaa 08.10.2019, ora 12.00. 
  
2. Obiectul contractului: Servicii de închiriere autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor 

activități 
 

2.1 Tip contract: 
Lucrări  ; 

Produse ; 

Servicii ; 

 

2.2 Denumire contract: Servicii de închiriere autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor 

activități 

 
2.3 Descrierea contractului 

Acest serviciu este necesar pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru buna desfășurarea a 
activităților din campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași. Serviciu de închiriere 
autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor activități  va cuprinde: 
- Serviciu de închiriere buldoexcavator, 200 ore, necesar atât deszăpezirii pe perioada iernii 
precum și, când va fi cazul, diverselor săpături care pot apărea de exemplu în cazul unor conducte 
sparte; 
- Serviciu de închiriere autobasculantă, 100 curse, necesar transportului zăpezii adunate în 
campus pe parcursul iernii și a altor materiale cum ar fi pământ.  
Contractul va fi încheiat pe durata unui an calendaristic iar intervențiile se vor efectua pe bază de 
comandă când va fi cazul. 
Valoarea estimată totală 65000 lei fără TVA. 
 

2.4. Termen de prestare: conform prevederilor caietului de sarcini, la locul indicat de 

autoritatea contractantă.  

 

2.5. Sursa/Surse de finanțare: Tarif cămin/Venituri, etc 
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2.6. Locul de livrare/montare: Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă  

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

câștigătoare 

Prețul cel mai scăzut din catalogul SICAP, cu respectarea caracteristicilor tehnice. În cazul în care 
există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, autoritatea contractantă va 
solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor. 

 
5. Garanția de bună execuție: Nu este cazul. 

 
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 recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. 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. Atribuirea se va face pe lot. În cadrul fiecărui lot trebuie să  fie inclusă 
întreaga cantitate și toate reperele din caietul de sarcini aferent lotului. 
 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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CAIET DE SARCINI 

 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnică.  

 Cerințele 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 

numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea 

unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea cu 

caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai 

mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului. 

 Ofertarea se va face pentru un lot întreg (atât pentru serviciu de închiriere 

buldoexcavator cât și serviciu închiriere autobasculantă). Nu sunt admise oferte incomplete 

(lot ofertat cu lipsuri). 

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 

specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din 

propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în 

caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar, ofertantul are 

obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă. 

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației de atribuire 

există diferențe prevalează caracteristicile superioare. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în 

perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00.  

Cu scopul de-ași face o idee despre constrângerile terenului și pentru a realiza 

măsurători precise în scopul realizării ofertei. 

În prețul ofertat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare prestării 

serviciului. În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 

menționate în prezentul caiet de sarcini.  

Ofertantul va ține cont la elaborarea ofertei de obligațiile referitoare la condițiile de 
mediu, muncă și protecția muncii la nivel național și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii 
contractului/comenzii. Se vor respecta în timpul prestării serviciului, normele de protecție a 
muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor - ofertantul prezentând în acest sens 
odată cu oferta o declarație pe propria răspundere. 

Informații  detaliate privind reglementările în vigoare privind  condițiile de muncă  și 
protecția muncii, se pot obține de la Inspectoratul de muncă, de la Ministerul Muncii și Justiției 
sociale, de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html. 

Informații detaliate privind reglementările în vigoare privind condițiile de mediu se pot 

obține de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, de pe site-ul http://www.mmediu.ro. 
 

Serviciul supus acestei achiziții este necesar pentru luarea tuturor măsurilor necesare 
pentru buna desfășurarea a activităților din campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.            
Serviciu de închiriere autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor activități  va cuprinde: 
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- Serviciu de închiriere buldoexcavator, 200 ore, necesar atât deszăpezirii pe perioada 
iernii precum și, când va fi cazul, diverselor săpături care pot apărea de exemplu în cazul 
unor conducte sparte; 
- Serviciu de închiriere autobasculantă, 100 curse, necesar transportului zăpezii adunate 
în campus pe parcursul iernii și a altor materiale cum ar fi pământ.  

La oferta tehnică se va adăuga și oferta financiară care va include detalierea 
prețurilor și anume: 
*Serviciu închiriere buldoexcavator, 200 ore x preț fără TVA închiriere/oră= valoare fără TVA 
serviciu închiriere buldoexcavator. 
*Serviciu de închiriere autobasculantă, 100 curse x preț fără TVA/cursă = valoare fără TVA 
serviciu închiriere autobasculantă. 
*Preț  total Serviciu de închiriere autoutilitare= serviciu închiriere buldoexcavator + serviciu 
închiriere autobasculantă. 
 Contractul va fi încheiat pe durata unui an calendaristic, iar intervențiile se vor 
efectua pe bază de comandă, (transmisă prin e-mail, fax) și telefonic, când este cazul. 
Menționăm că străzile aflate în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași, se află în 
administrarea universității conform Hotărârii Consiliului Local nr. 281/26.07.2019. 
 Comenzile vor fi transmise prin fax sau e-mail și telefonic, iar timpul de 
intervenție care va trebui respectat va fi de max. 3 ore de la trimiterea comenzii.  Se pot 
solicita intervenții pentru deszăpezire atât în timpul programului de lucru cât și în zilele 
de sărbători legale 24/24. 

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească 
obligațiile asumate prin contract (timp de intervenție), achizitorul are dreptul de a solicita 
prestatorului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare 
oră de întârziere din valoarea cu TVA a comenzii până la cuantumul maxim de 100% din 
valoarea cu TVA neonorată a contractului. 
Notă: Valoarea comenzii se va calcula prin raportare la cuantumul în ore prestate conform PV 
de recepție semnat de  ambele părți după prestarea serviciului. 
 Pentru buna desfășurare a contractului ofertantul va trebui să prezinte în oferta tehnică 
datele de contact (telefon, fax, e-mail) a unei persoane care va răspunde de buna 
desfășurare a contractului. 
 

Serviciu de închiriere buldoexcavator, 200 ore, necesar atât deszăpezirii pe 
perioada iernii precum și, când va fi cazul, diverselor săpături care pot apărea de exemplu în 
cazul unor conducte sparte. 

Buldoexcavatorul cu care se vor efectua atât deszăpezirea cât și diversele săpături va 
trebui să fie un utilaj cu capacitate cilindrică de 4400 cm3, puterea motorului 74 CP, tracțiunea 
4x4, masa proprie de 7600 kg. 

Lama buldoexcavatorului vor fi dotate cu cuțite de cauciuc cu inserție metalică.  
Utilajul va îndepărta zăpada de pe partea carosabilă a străzilor din Campusul 

studențesc Tudor Vladimirescu din Iași și va încărca zăpada, gheața  rezultată din activitatea 
de deszăpezire, în autobasculantă, iar când va fi cazul va efectua operațiuni de săpături (în 
cazul unor țevi sparte). Acțiunea de deszăpezire se va face imediat ce a început ninsoarea, 
pentru a se evita tasarea zăpezii pe partea carosabilă din cauza traficului.  

Serviciu de închiriere autobasculantă, 100 curse, necesar transportului zăpezii 
adunate în campus pe parcursul iernii și a altor materiale cum ar fi pământ. 
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Autobasculanta necesară prestării serviciului va trebui să aibă o capacitate de 
transport de 20 tone. 

 
Prestatorul nu va utiliza în cadrul contractului autoutilaje a căror parametri de 

funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate, trebuie să aibă toate actele 
valabile (ITP, RAR, etc).  

Recepția prestării serviciului va fi efectuată în prezența reprezentanților autorității 
contractante și a unui delegat din partea prestatorului. Se va întocmi proces verbal de 
recepție a serviciului. 
 

Prestarea serviciilor se va desfășura pe durata unui an calendaristic, în funcție de 
condițiile meteorologice, valoarea facturilor emise stabilindu-se pentru orele efectiv prestate 
de operatorul economic de la data semnării contractului de către ambele părți. Contractul are 
prețul ferm și poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților, până la finalizare sumei 
prevăzute în contract. 

Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumurilor, căilor de acces, în 
executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și eventualele accidente 
produse din vina sa. 

 
 
 

Director DSS, 
Dr. Ing. Bogdan Budeanu 

 
 

Sef Birou Tehnic, 
Ing. Marius Imbrea 

 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 
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DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII 

 
 
 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împutemicit al..................................................... , declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să 
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările 
obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, convențiile și acordurile intemaționale în aceste domenii. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente 
îndeplinirii acestei obligații fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate în prețul 
contractului conform propunerii financiare. 

 
 
 
 
 
Data completării ...................... 
 
 

 


