


 

  

Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    15 zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
18.05.2021 ora 15 
  

2. Obiectul contractului 
 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐ 
Produse ☐ 
Servicii x 
 

2.2 Denumire contract:  
 

2.3 Servicii de purificare apa potabila 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/serviciu/lucrare 
U.M

Cant. 
Specificatii 
tehnice 

0 1 2 3  4 5 

2 Lot 1 50532000-3 Revizie aparate de aer conditionat buc 10 
Vezi caiet de 
sarcini 

 
 

2.4 Termen de livrare/prestare/execuție 
 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului 
 

2.5 Sursa/Surse de finanțare: 
Finantare de baza 
  

2.6  Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Serviciul se va realiza la Facultatea ETTI, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din 

Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A  
 

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 (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări) 
Nu este cazul 

 



 

  

6. Plata prețului contractului/comenzii  
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, comenzii și a procesului verbal 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. 
 

Întocmit 
Ing Constantin Turcanu 

 
 

  



 

  

 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iaşi   
Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Infomatiei  

    
Caiet de sarcini 

 
Obiectul contractului este “Servicii de revizie aparate de aer conditionat” conform tabelului 

de mai jos: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Cod CPV 
Denumire 

produs/serviciu/lucrar
e 

Cant. Detaliere serviciu de revizie 

0 2 3 4 5

1 50532000-3 

Revizie aparate de aer 
conditionat  de 24000 
BTU 

2 
Curatat vaporizator, curatat 
condensator, curatat filtre, deblocare 
circuit evacuare condens, verificarea 
parametrilor de functionare si 
verificarea presiunii, completare cu 
freon daca este cazul. 

Revizie aparate de aer 
conditionat  de 12000 
BTU 

7 

Revizie aparate de aer 
conditionat  de 9000 
BTU 

1 

 
 
Termenul de prestare a serviciului 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului. 
 

Întocmit 
Ing Constantin Turcanu

 
 
 


