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INVITA IE DE PARTICIPAREȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta invităm operatorii economici interesa i să depună ofertă pentru atribuireață
contractului de achizi ie publicță ă de “reincarcare butelii azot “.

1. Informa ii generaleții generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Ia iși

                                 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Adresa: Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.41
Responsabil achizi ie: ing. Adrian Grecuță

Telefon: 0232/702288
Email: agrecu@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invita iei de participare i a documentelor anexateții generale 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 06.07.2020, ora
11:00 iși  vor avea codurile CPV din prezenta invitatie publicata pe site-ul universită iiță
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a ini iat procedurață
de achizi ia  directă  pe seap,  va  transmite  oferta  tehnico-economică detaliată  lață
adresa  de  e-mail  agrecu@tuiasi.ro în  termen  de  maxim  3  zile  de  la  ini iereață
procedurii de achizi ie directă pe seap. ță

1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările

din caietul de sarcini. Dacă sunt împăr ite pe loturi, ofertantul va trebui să facăță
ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele
din care lipsesc repere solicitate.

 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnico-financiară  astfel  încât  aceasta  sa
respecte  în  totalitate  cerin ele  prevazute  si  sa  furnizeze  toate  informatiileță
solicitate  cu privire  la  pre  precum şi  la  alte  condi ii  financiare şi  comercialeță ță
legate de obiectul  contractului  de achizi ie  publică.ță  Oferta  depusă trebuie să
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii.

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

Limba de redactare a ofertei:            Română
Moneda în care este exprimat pre ul contractului:ță            Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 
1.5  Termen  limită  pentru  solicitarea  clarificărilor  privind  invita ia  deții generale

participare/caietul de sarcini:
03.07.2020, ora 12:00

2. Obiectul contractului -  Achizitie “reincarcare butelii azot“
2.1Tip contract:

Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;
Se va bifa tipul de contract în func ie de specificul achizi ieiță ță

2.2Denumire contract: 
Lot 1:  “reincarcare butelii azot “

2.3Descrierea contractului
Achizi ie “reincarcare butelii azot “, cod CPV: 44612100-4ții generale

Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV Denumire produs/serviciu/lucrare Cant.

Perioada de
garantie

(dacă este
cazul)

0 1 2 3 4 5

1 Lot 1 44612100-4

Reincarcare butelii azot:
- reincarcare butelie cu Azot 4.8, 

10 mc si verificare ISCIR - 1 
bucata

- reincarcare butelie cu Azot 4.8, 
10 mc - 1 bucata.

1 -

2.4Valoarea estimativă a contractului:
Lot1 – 1512 lei (fără T.V.A.) 

2.5Termen de livrare/prestare/execu ieții generale
Lot1 – 45 de zile

2.6Sursa/Surse de finan are:ții generale
Finantare de baza

2.7Loca ia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:ții generale
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.41
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3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achizi ie directă ță

4. Informa ii  detaliate  i  complete  cu  privire  la  criteriul  aplicat  pentru  stabilireații generale și a documentelor anexate
ofertei câ tigătoareși a documentelor anexate
Pre ul cel mai scăzutță

5. Garantia de buna executie  - nu este cazul 

6. Plata pre ului contractului ții generale
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în
maxim 30 zile de la recep ie, în baza facturii fiscale, contractului de achizi ie i a noteiță ță și
de recep ie. Pre ul contractului nu se actualizează.ță ță

7.  Anun  de atribuireții generale
În  urma  finalizării  achizi iei  directe,  autoritatea  contractantă  va  publica,  pe  paginață

proprie  de  internet  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice,  un  anun  de atribuire  înță
termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Administrator ef facultateși
Ing. Adrian Grecu

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