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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații” 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Construcții și Instalații 

Adresa:   Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1 
Responsabil achiziție:  Ing. Cezar Herța 

Telefon: 0232-701454 
Email: cezar.herta@tuiasi.ro 

 
1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 16.03.2020, ora 12:00 și vor 
avea codul CPV din Caietul de sarcini (Anexa 1), publicat și pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la 
preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție 
publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
după cum au fost acestea stabilite în Caietul de sarcini. 
 
Oferta financiară va exprima prețul fără TVA pentru o lună de prestare, valabil pentru 
toată perioada de derulare a contractului (12 luni). 

   
1.5 Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:   Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei 

Perioada de valabilitate a ofertei:   30 zile 

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐; 

Servicii ; 

 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

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


 

2.2 Denumire contract: „Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații” 

 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV Denumire serviciu 

1 50750000-7 Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații - Servicii de întreținere și 

revizie tehnică curentă ascensor sub formă de abonament lunar, pe o perioadă de 12 

luni începând cu data de 01.04.2020, conform prevederilor din Caietul de sarcini. 

 

Notă: Operatorul economic trebuie să fie autorizat conform legii pentru operațiunile care fac obiectul 
contractului de service.  

 

2.4 Termen de prestare: lunar, timp de 12 luni începând cu data de 01.04.2020 

 

2.5 Sursa de finanțare: Finanțarea de bază – Facultatea de Construcții și Instalații 

 

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

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

Prețul cel mai scăzut. 
 

5. Plata prețului contractului  
Se va face lunar, prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 
zile de la recepția serviciilor, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a serviciilor. 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. Cezar Herța 

 

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


 
 
ANEXA 1  

CAIET DE SARCINI 
 
 
Obiectul contractului este achiziţionarea de „Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații”: 
 
Cod CPV: 50750000-7 
 

Descriere servicii 
  

Perioada 
  

Servicii de întreținere și revizie tehnică curentă ascensor sub forma de abonament lunar, pe o 
perioadă de 12 luni începând cu data de 01.04.2020. 
 
Caracteristici tehnice ascensor: 

 5 stații 

 6 persoane 

 500 kg 
Ascensorul este instalat în Imobilul IC al Facultății de Construcții și Instalații din Iași, Bd. Prof. 
Dimitrie Mangeron nr. 13. 
 
Serviciile care fac obiectul contractului constau în:  
1. Lunar, revizie tehnică curentă după un grafic stabilit de către executant în conformitate cu 

cerințele legale în domeniu; 
2. Dispecerat zilnic între orele 08,00 – 20,00, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbătorile 

legale; 
3. Intervenții operative în maxim o oră de la sesizare, în cazul în care ascensorul este oprit 

între etaje (inclusiv pentru orele 20,00 – 08,00); 
4. Lucrări de repunere în funcțiune a instalațiilor de ascensoare zilnic intre orele 08,00 – 

20,00; 
5. Inspecția periodică de specialitate a instalațiilor de ascensoare; 
6. Executarea operațiilor de întreținere curentă (cu asigurarea materialelor de lubrifiere și de 

curățenie necesare) 
 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de execuție, în 
concordanță cu performanțele tehnice definite de fabricantul instalației și cu respectarea 
Prescripțiilor Tehnice I.S.C.I.R. în vigoare, R2-2010. 
 
În perioada de valabilitate a contractului, prestatorul va efectua anual revizia generală în 
vederea inspecțiilor CNCIR. Reviziile generale se factureaza separat, pe bază de deviz și 
Proces verbal de recepție. 
 

12 luni 

 
Notă: Operatorul economic trebuie să fie autorizat conform legii pentru operațiunile care fac obiectul 
contractului de service.  
 
Termenul de prestare: lunar, timp de 12 luni începând cu data de 01.04.2020. 
 
 
 


