UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Direcția Servicii Studențești

Nr. 4429/26.02.2021
Aprobat,
Director Direcţia Servicii Studenţeşti
Dr. Ing. Bogdan Budeanu

Invitaţie de participare
Achiziţie: Serviciu toaletare/elagaj arbori

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de lucrări
1. Informaţii generaleServiciu
1.1 Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii
Studenţeşti, 700311
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi 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
(vechiul site www.e-licitatie.ro) până pe data de 05.03.2021, inclusiv şi vor avea codul CPV
din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitiipublice. Ofertantul interesat va transmite oferta tehnico-economică detaliată încărcată în
SICAP şi autorităţii contractante la adresele de e-mail irina-adriana.ciofu@staff.tuiasi.ro
până în data de 05.03.2021, inclusiv, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă
pe SICAP.
Ofertantul care nu folosește denumirea indicată de autoritatea contractantă riscă să nu fie
luat în considerare. Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna
toți operatorii participanți, recomandăm 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.
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1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu caietul de sarcini.
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în
totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile
solicitate cu privire la preţ 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:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de
sarcini:
zz/ll/aaa: 04.03.2021, ora 09.00.
2. Obiectul contractului: Serviciu toaletare/elagaj arbori
2.1 Tip contract:
Lucrări
;
Produse ;
Servicii
;
2.2 Denumire contract: Serviciu toaletare/elagaj arbori
2.3 Descrierea contractului: Achiziţionarea acestui serviciu este necesară pentru a evita situații
periculoase cum ar fi prăbușirea crengilor peste studenții care tranzitează anumite zone din
campus sau peste autoturismele acestora, afectarea fațadelor clădirilor sau ruperea cablurilor
de electricitate și/sau telecomunicații;
Pe SICAP se va publica:
Denumire reper: Serviciu toaletare/elagaj arbori
CPV: 77340000-5
Descriere- toate caracteristicile care se pot lua în considerare: acest serviciu este necesar
în vederea evitării unor situații periculoase cum ar fi afectarea fațadei clădirilor ruperea
cablurilor sau prăbușirea crengilor uscate peste locatarii din campusul studențesc „Tudor
Vladimirescu” din Iași
2.4. Termen de prestare: Prestatorul va trebui să presteze prezentul serviciu în termen de 30 zile
calendaristice de la data primirii ordinului de începere. Durata contractului va fi de 60 zile
calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.
2.5. Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin/Venituri, etc
2.6. Locul de prestare: Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.
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3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare
Preţul 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. Garanţia de bună execuţie: Nu este cazul.
6. Plata preţului 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 precesului verbal de
recepție/notei de recepţie. Preţul contractului nu se actualizează. Valoarea estimată a achiziției
este de: 22.000 lei fără TVA.
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.

Întocmit,
Ing. Irina-Adriana Ciofu
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CAIET DE SARCINI
Denumirea achiziției:
Serviciu toaletare/elagaj arbori

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor de bază conform cărora se
elaborează propunerea tehnică, de fiecare ofertant. Caietul de sarcini conține, în mod
obligatoriu, specificații tehnice.
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.
Termenul de prestare pentru realizarea serviciului este de 30 de zile
calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.
Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot
ofertat cu lipsuri).
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 a-și
face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale serviciului și pentru a realiza
măsurători precise în vederea realizării ofertei.
Obiectul achiziției:
Serviciul ce urmează a fi realizat este :
Serviciu toaletare/elagaj arbori în campusul studențesc ,,Tudor Vladimirescu”
Date generale:
În interiorul campusului studențesc ”Tudor Vladimirescu” din Iași, sunt in jur de 724
de copaci, iar pentru aproximativ 110 dintre aceștia se impune toaletarea întrucât sunt
arbori de dimensiuni mari, cu coroană voluminoasă, cu crengi uscate, care prezintă un
potențial pericol pentru traficul pietonal și rutier.
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Obiectiv:
Prestarea serviciilor de elagaj- toaletare arbori, cu degajarea materialului lemnos de
pe teren care se va desfășura în interiorul campusului studențesc Tudor Vladimirescu Iași,
conform tabelului de mai jos:

Localizare
Spațiu verde T19- T20
Lateral T20
T20 sc A
T20 sc B
T20 zona verde fata
T21
T20 spate
T17 spate
T1 spate
T1 lateral
T2 lateral stanga
T2 spate
T13
T5/T6 spatiu verde spate
T7/T8 spatiu verde spate
Dispensar
T7/T8 spatiu verde fata
T11 lateral+spate
T11 spatiu verde
T10 lateral
T3/T4 spatiu verde
T2
Total

arbori 9-16 m, la
mai putin de 2 m
de cladiri

arbori 9-16 m, la
mai mult de 2 m
de cladiri

3
1
2

1
2
1
3
2
8
1
1
1
7
1
3
2
38

2
1
4
4
4
9
3

1

29

Total
3
1
2
2
1
4
4
4
9
4
2
1
3
2
8
1
1
2
7
1
3
2
67

 Tăierile de corecție și întreținere constau în operațiuni de eliminare a ramurilor
uscate sau a celor care afectează fațada și /sau acoperișul imobilelor, rețelele
electrice și de comunicații, siguranța traficului pietonal și/sau rutier.
 Tăierile de ușurare constau în înlăturarea de ramuri cu scopul prevenirii
pericolului de prăbușire.
 Tăierile de corecție, întreținere și ușurare vor fi realizate cât mai aproape de
inserția ramurilor de trunchi, în plan vertical, vor fi netezite și se vor acoperi cu
un strat de vopsea pe bază de ulei, cu ulei vegetal de in sau mastic rece. Se va
avea în vedere faptul că rănile netratate se constituie în porți de intrare a
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dăunatorilor vegetali, a aerului, apei, ceea ce duce în final la putrezirea lemnului
și la formarea cariilor și a scorburilor;
 Tăierile de corecție vor asigura formarea coroanei pentru un aspect decorativ;
Nerespectarea acestor norme atrage neacceptarea la plată a serviciilor executate
necorespunzator. Costurile revin prestatorului.
Faze de lucru:
1. Inspectarea inițială a arborelui în vederea constatării fitosanitare a acestuia;
2. Stabilirea modalității de tăiere și corecție în funcție de starea și amplasarea
arborelui față de clădiri, cabluri electrice și/sau telefonice, vegetația înconjurătoare;
3. Alegerea direcției și a sensului de doborâre a crengilor, fără a afecta utilitățile,
persoane sau bunuri ale acestora;
4. Evidențierea zonei de lucru cu bandă de securitate și delimitarea zonei periculoase
(culoare alb- roșu sau galben- negru) pentru a împiedica accesul trecătorilor și
eventual dirijarea circulației autovehiculelor pe un singur sens, care revine
prestatorului;
5. Încărcarea, transportul materialului lemnos rezultat și salubrizarea zonei prin
măturare vor fi efectuate zilnic de către prestator, fără a încurca circulația auto.
Costurile revin prestatorului.

CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICARE ŞI RECEPŢIE


Serviciul de toaletare va fi executat cu mijloace mecanizate specializate:
- Fierăstraie mecanice, inclusiv telescopice;
- Alte utilaje și/sau dispozitive specifice alpinismului utilitar (corzi etc)
- Utilaje de ridicat pentru lucrul la înălțime;
- Nacelă;
- Scări specifice etc;
Acestea vor fi deservite, pe întreaga perioadă a derulării contractului, de personal
calificat, instruit în sensul folosirii lor.
 În cazul în care pentru realizarea operaţiunilor de toaletare a vreunui arbore este
necesară întreruperea furnizării energiei electrice datorită prezenţei unor cabluri
sub tensiune care ar putea fi afectate ca urmare a intervenţiei prestatorului,
responsabilitatea solicitării de întrerupere a alimentării cablurilor cu energie
electrica către deținătorul/administratorul reţelei revine prestatorului;
 Prestatorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte
protecţia mediului, inclusiv reglementările Directivei CE 35/2004 privind
răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea
daunelor aduse mediului;
 In situaţia oricărui eveniment de mediu provocat de executantul serviciului (angajat
/ colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat „poluator" și va răspunde
conform legislației în vigoare;
 Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs pe teritoriul
Campususlui studențesc ”Tudor Vladimirescu” în timpul derulării contractului;
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Prestatorul este responsabil în cazul în care, datorită executării
incorecte/incomplete a serviciului de toaletare sunt produse daune unor persoane
fizice sau juridice și/sau bunurilor acestora;
Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având
întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este
supus personalul prestatorului și pentru orice eveniment de muncă pe care
prestatorul îl generează pe întreaga perioadă a desfăşurării activității sale în
interiorul campusului studențesc ”Tudor Vladimirescu”;
Responsabilitatea revine prestatorului în cazul neexecutării serviciului de
elagaj/toaletare la termenele stabilite;
Verificarea și recepția serviciului se va face prin inspecție vizuală.
Termenul de prestare este de 30 de zile calendaristice.

Prestatorul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de
deseuri a tuturor deșeurilor, altele decât material lemnos, rezultate în urma prestării
serviciului.
Prestatorul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea serviciului (transport,
procurare de materiale, manopere și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din
prezentul caiet de sarcini. Accesul în Campus este permis doar cu autovehicule cu sarcina
maximă de 7,5 tone.
NOTĂ: Specificațiile tehnice 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”.

Sef Birou Tehnic,
Ing. Marius Stelian IMBREA
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