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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 
invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică „ Lucrari de reparatii curente pardoseli hol intrare principala - imobil AC” 

 
 

1. Informații generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 
Adresa: str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.27 
Responsabil achiziție:ing.Corneliu Vasilachi 

Telefon: 0232701306 
Email: cvasilachi@ac.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 17.05.2021, ora 
0900 și vor avea: codul CPV,  denumirea lotului si valoarea totala fara TVA 
conform caietului de sarcini publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura 
de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la 
adresa de e-mail cvasilachi@ac.tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea 
procedurii de achiziție directă pe seap (dacă este cazul – oferta tehnico-economică 
detaliată se va solicita în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și furnizare produse 
complexe).  

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările 
din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă 
ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele 
din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini. 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă 



trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul). 
   

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:              Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 de zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 

participare/caietul de sarcini: 
14.05.2021  

  
2. Obiectul contractului 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐ 
Produse ☐ 
Servicii ☐ 
 

2.2 Denumire contract: " Lucrari de reparatii curente pardoseli hol intrare principala - imobil AC” 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt

. 

Nr. 
lot Cod CPV 

Denumire 
produs/ser
viciu/lucra

re 

Can
t. 

buc 
Specificații tehnice 

Perioada 
de 

garantie 
(dacă 
este 

cazul) 
1.  

1 

45453000-7 Lucrari de 
reparatii 
curente 

1 

Lucrari de reparatii curente pardoseli hol 
intrare principala - imobil AC 

24 luni 

 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
 101500 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 
 45 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. 
 
2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
Finantarea de baza 
  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Universitateatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi , adresa:Iasi, str.prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.27, Facultatea de Automatica si Calculatoare. 
 
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. Garantia de buna executie  
Garantia de buna executie se constituie prin  reţinere  din suma datorata in cuantumul 

de 5% din plata facturii. 
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel : 
70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor. 
restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie final. 
 

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 recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei 
de recepție. 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. 

 
 

Caiet de sarcini 
Lucrari de reparatii curente pardoseli hol intrare principala - imobil AC -Lot unic cod 

CPV 45453000-7 
Lucrarile ce vor  fi executate sunt urmatoarele: 

 

nr.crt. Denumire lucrare U/M Cant. 

1.  Desfacerea pardoselilor reci-din placi de beton, marmura, piatra, 
gresie, placi ceramic etc. 

Mp 194 

2.  Desfacerea stratului suport a pardoselilor din beton sau mortar de 
ciment 

Mp 194 

3.  Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou Mp 194 

4.  Pregatirea suprafetelor de beton sau metal prin curatire cu peria de 
sarma 

Mp 194 

5.  Strat suport pardoseli executate din mortar cim.M100-T 8-9 cm 
grosime cu fata driscuita fin 

Mp 194 

6.  Pardoseala marmura, granit cu placi, grosime=1-2 cm, fason, finisaje 
superioare, rostuit, curatat, spalat, S>16 m 

Mp 194 

7.  Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare descarcare 
aruncare grupa 1-3 distanta 80 m

Tone 47.5 

8.  Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incommode sub 
25 kg distant 50 m 

Tone 9.5 

9.  Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare 
rampa sau teren auto categ. 1 

Tone 42.5 

10.  Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta 
dist=18 km 

Tone 42.5 

11.  Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta 
pe dist=10 km 

Tone 4.7 

12.  Transport rutier material, semifabricate cu autovehicule special 
(cistern, beton, etc) pe dist.de 15 km 

Tone 42.5 

13.  Pompa de mortar (actionata electric) 3 mc/H Ore 8 



14.  Depozitare moloz varsatoare M cub 18 

 
Realizarea lucrărilor 
 
 Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea și recepționarea suportului, 
operații care se efectuează și se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective. O atenție 
deosebită trebuie acordată verificării și recepționării lucrărilor de instalații ce trebuiesc terminate înainte de 
începerea lucrărilor de pardoseli (exemplu: canale, instalații, străpungeri, izolații) și a tuturor lucrărilor a căror 
executare ulterioară ar putea degrada pardoselile. 
 Toate materialele, semifabricate și prefabricate, ce intră în componența unor pardoseli, nu se vor 
introduce în lucrare decât dacă în prealabil: 

- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat 
de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective; 

- au fost depozitate și manipulate în condiții care să evite orice degradare a lor; 
- s-au efectuat la locul de punere în operă (dacă prescripțiile tehnice sau proiectul 

le cer încercările de calitate. 
Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 

- aspectul și starea generală; 
- elemente geometrice (grosime, planeitate, pantă); 
- fixarea îmbrăcăminții pe suport; 
- rosturile; 
- racordarea cu alte elemente de construcții sau instalații; gresie 

antiderapantă; mozaic; parchet. 
Executarea lucrărilor de pardoseli 
 Stratul suport se va executa după ce tencuielile interioare au fost terminate. 
 Stratul suport trebuie să fie aderent la suprafața pe care este aplicat; la ciocănirea ușoară cu 
ciocanul de zidar, va trebui să se producă un sunet plin. 
 Condițiile de finisare a suprafeței șapei de egalizare sunt următoarele: 

- suprafața trebuie să fie plană și netedă (fără asperități, granule rămase în relief 
sau adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult două unde cu 
săgeata maximă de 1 cm; 

- în timpul executării lucrărilor de instalații, zugrăveli sau a altor lucrări de finisaj, 
se vor lua măsuri pentru protejarea șapei de egalizare, spre a nu fi deteriorată 
sau murdărită cu humă, vopsea, etc., care ar împiedica aderența gletului sau 
adezivului pe suprafața stratului suport. 
Pardoseli din plăci ceramice 
Prevederi comune 
Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea și recepționarea suportului, operații care 
se efectuează și se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective. 
Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 

- aspectul și starea generală 
- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta) 
- fixarea îmbrăcăminții pe suport 
- rosturile 
- racordarea cu alte elemente de construcții sau instalații. 

 Verificarea pe parcursul lucrărilor 
 La pardoseli se verifică: 

- dimensiunile plăcilor ceramice(gresie), abaterile admisibile sunt conform prevederilor  
normativelor în vigoare; 

- menținerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 20º și umiditatea 
relativă a aerului de maximum 65%; 

- planeitatea și orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de +3 mm 
- în cazul planeității suprafeței și de maximum +2 mm în cazul orizontalității pardoselii; 
- montarea la același nivel a plăcilor ceramice (gresie); 
- mărimea rosturilor dintre plăcilor ceramice (gresie) poate fi de max. 0,5 mm; 
- calitatea rânduielii (nu se admit abateri la palpare); 
- fixarea plăcilor ceramice (gresie) pe suport. 

 O atenție deosebită trebuie acordată verificării și recepționării lucrărilor de instalații ce trebuiesc 
terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. canale, instalații, străpungeri, izolații) și a tuturor 
lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada pardoselile. 
 Toate materialele, semifabricate și prefabricate care intră în componența unei pardoseli nu vor intra 
în lucrare decât dacă în prealabil: 

- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate, care 
să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective; 



- au fost depozitate și manipulate în condiții care să evite orice degradare a lor; 
- s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripțiile tehnice le cer – încercările de 

calitate. 
Termen de prestare a lucrarilor: 45  zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 
 

Administrator Sef Facultate 
Ing. Corneliu Vasilachi 


