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INVTTAT|E DE PARTTCTPARE

UNIVT]RSITATEA TEHNICA 'GHEORGHE ASACHI' DIN IASI
DIRECTIA SERVICII STUDENTESTI
invite operatorii economici interesati sa depune ofe(a pentru atribuirea contractului de
achizilie publice ,,Piese de schimb pentru echipamentele apartinand liniei de vanzeri 9i
management cantina".

1. lnformalii generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnic6 "Gheorghe Asachi" din lagi

Directia Servicii Studentes,ti
Adresa: laqi, Bd. Prof. Oimitrie l\4angeron nr.67
Persoane de contact: ing. Monica Vlasov
felefon. 0232278683 - int. 2436
Email: monica-gabriela.vlasov@staff .tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitatiei de participare qi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe website-ul e-licitatie.ro pAni pe data de 13.09.2021
inclusiv, Si vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul
universitdtii @.
in catalogul SEAP se vor introduce produsele cu extensia - DSS.
Pentru a vd asigura cA ofe(a dvs. va fi gasitd cu usurinla de motoarele de ceutare
din catalogul SEAP, va recomandam se respectati instrucliunile de publicare gi sd
notificati participarea la procedura pe adresa de e-mail menlionatd la punctul 1 .'1.

Ofertantul, cu care s-a initiat procedura de achizitia directe pe SEAP, va transmite
oferta tehnico-economice detaliatd la adresa de e-mail de mai sus in termen de
maxim 3 zile de la initierea procedurii de achizitie directe pe SEAP, sau, dupe caz,
ofertantul va transmite oferta tehnico-economica detaliata in termen de maxim 3
zile de la solicitarea autoritetii contractante.
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1.4 Modul de elaborare a ofertei
r' Ofertantul trebuie se elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de

sarcini. Dace sunt impd(ite pe loturi, ofertantul va trebui sd fac6 ofede pentru
toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate in considerare ofertele din care
lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.

/ Propunerea tehn ico-financiari
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiare astfel incat aceasta sa
respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini Si s6 furnizeze
toate informatiile solicitate cu privire la pret precum 9i la alte conditii financiare 9i
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publici. Oferta depusi
trebuie sA indeplineascd in totalitate specificaliile tehnice minime obligatorii,
dupa cum au fost acestea stabilile in caietulde sarcini.

1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redaclare a ofe(ei: Romane
Moneda in care este exprimat pretul contractului: Lei
Perioada minim5 de valabilitate a ofertei: 60 zile

1.6 Termen limite pentru solicitarea clarificarilor privind invitatia de
participare/caietul de sarcini:

2. Obiectul contractului

2.'l Tip contract:
Lucreri tr:
Produse Eli

Servicii tr,

2.2 Denumire contract:
Lol unic: Piese de schimb pentru echipamentele apa(inand liniei de vanzeri si
management cantina

2.3 Descrierea contractului
Piese de schimb pentru echipamentele apa(inand liniei de vanzari si management
cantina, conform caietului de sarcini anexat

2.4Valoarea estimativi a contractului:
900 lei (f5ri T.V.A.)

2.5Termen de livrare/prestare/executie
3 zile (conform caielului de sarcini anexat)

2.6Sursa/Surse de fi nantare:
Subventie



2.7 Localia lucririlor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi, DSS.

3. Procedura aplicati pentru atribuirea contractului de achizitie publice:
Achizitie darecta

4. lnformatii detaliate gi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei cagtigdtoare

Pretul cel mai scazut

5. Garantia de buna executie (in cazul contractelor de servicii de proiectare/lucriri)
Nu este cazul

6 Plata prelului contractului
Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de cdtre operatorul economic, in
maxim 30 zile de la receplie, conform caietului de sarcini anexal. pretul contractului nu se- aclualizeaze.

7. Anunt de atribuire
ln urma finalizArii achizitiei directe, autoritatea contractanti va publica, pe pagina

propri{l de internet www.tuiasi. roladministratie/achizitii-Dublice, un anunt de atribuire in
termen de 15 zile de la data incheierii contractului.

Elaborat,
ing. Monica Vlasov
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