
   
 
 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

CNFIS-FDI-2020-0595 

 

Nr. 19510/01.10.2020 

Solicitare de ofertă 
Reparații curente 2 sali consiliere studenți în Campus TV - FDI-2020-0595 

 
Către operatorii economici interesați 

 AUTORITATEA CONTRACTANTA 

NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT: 

Denumire oficiala: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași 

Adresa:   STR.PROF.DR. DOCENT DIMITRIE MANGERON NR.67 

Localitate: Iași,  Cod poștal: 700050,  Tara: România 

E-mail: imbrea.marius@tuiasi.ro, Telefon: +40 232/702.426, Fax: +40 232/271.288 

Punct de contact: Direcția Servicii Studențești,  In atenția: Ing. Marius IMBREA 

Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.tuiasi.ro 

Tip anunț: Cumpărări directe  Tip contract: Lucrări 

Denumire contract: Reparații curente 2 sali consiliere studenți în Campus TV - FDI-2020-0595 

CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții 

 

Valoarea estimată fără TVA:  

- Reparații curente 2 sali consiliere studenți în Campus TV – 166.386 lei fără TVA; 

Descriere contract: 

Lucrările sunt necesare conform „Studenți consiliați și orientați – prioritate pentru TUIAȘI (S.C.O.P.)”, 

cod CNFIS-FDI-2020-0595, aprobat de Ministerul Educației Naționale având drept obiectiv înființarea unui 

centru de consiliere individuală și de grup cu scopul de a facilita accesul la învățământ superior și de motivare 

și integrare a acestora în vederea continuării și finalizării studiilor. 

 Intervențiile propuse se încadrează în categoria lucrărilor de amenajare interioară a spațiului alocat 

creierii unui spațiu informal destinat unor activități non formale din Campusul Studențesc „Tudor 

Vladimirescu” al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

 Datorită pierderii în timp a funcțiunii inițiale, spațiile alocate Centrului a suferit în timp o serie de 

modificări care să poată permite dezvoltarea unor activități diverse, în funcție de necesitățile momentului. Din 

punct de vedere funcțional, se propune amenajarea unui spațiu interior lipsit de identitate, prin remodelarea 

acestuia în concordanță cu cerințele din prezent, având ca scop final reintegrarea acestuia în ansamblul de 

activități studențești specifice unui program modern de dezvoltare personală și instruire. 

 

Condiții contract: 

- Durata contractului este până la 15 decembrie 2020; 

- Termen de execuție este de 45 de zile de la primirea ordinului de începere; 

- Termen de plata maxim 30 de zile de la primirea facturii după recepția cantitativă și calitativă; 

- În cazul în care executantul nu termină toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini până la data de 

10.12.2020, executantului se obligă să plătească Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

daune interese în valoare de 108.000 lei, sumă ce reprezintă echivalentul finanțării de care 

beneficiază beneficiarul în cadrul proiectului CNDIS-FDI-2020-0595; 

- Prețul contractului nu se actualizează. 

Condiții participare: Operatori economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un produs 

individual folosind codul CPV și numele - Reparații curente 2 sali consiliere studenți în Campus TV - FDI-2020-

0595 și  își vor stabili prețul, o descriere succintă și alte elemente necesare, până în data de 05.10.2020 la ora 

12.00. 
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 După publicarea ofertei financiare în catalogul SEAP operatori economici vor trimite și un e-mail pe 

adresa imbrea.marius@tuiasi.ro prin care notifica autoritatea contractantă că oferta a fost publicată. 

Ofertele care nu au aceasta denumire sau nu trimit mail riscă să nu fie luate în considerare. 

 Nu sunt acceptate loturi oferta incomplet (ofertate parțial) 

 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate în considerare. 

 Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice componente ale 

ofertei după data și ora stabilită. În caz contrar oferta poate fi considerata inacceptabilă; 

 Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de minim 2 săptămâni începând cu data de 05.10.2020. 

Criterii adjudecare:  Prețul cel mai scăzut 

Termen limita primire oferte: 05.10.2020 inclusiv 

Informații suplimentare: Autoritatea contractantă va iniția achiziția de la ofertantul cu prețul cel mai mic, iar 

acesta, va transmite oferta tehnico-economică detaliată împreună cu documentele de calificare, în scopul 

verificării criteriilor de calificare și a propunerii tehnice. În cazul în care oferta nu corespunde cerințelor 

minime impuse, oferta acestuia va fi respinsă și se va trimite o solicitare similară următorului ofertant clasat; 

 Ofertele vor fi prezentate pentru produsele descrise și disponibile la adresa de internet sus 

menționată; 

 Cerințele impuse sunt cerințe minime. Specificațiile care indică o anumită origine, sursă, producție, un 

procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt 

menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca 

având mențiunea de ”sau echivalent” 

 Vă recomandăm urmărirea îndeaproape a informațiile de pe adresa de internet pentru a fi la curent cu 

eventualele informații suplimentare ce pot apărea. Autoritatea contractantă va comunica integral informațiile 

ce vizează atât operatori economici interesați cât și ofertanți pe aceasta cale. 

 Ofertele se depun în limba română; 

 

Coordonator achiziții 

Ing. Bogdan BUDEANU 

Responsabil achiziții 

Ing. Marius IMBREA
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