Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivită ții economice și
dezvoltarii afacerilor
Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
Titlul proiectului: PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN
CONSTRUCȚII «EFECON» ID P_40_295
Componentă 1 - Apel : POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partenership)
Cod MySMIS: 105524
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Nr. înregistrare: ____________________

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesa ți să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică pentru „Elemente metalice, subansambluri cuptor si camera de
hidrofobizare -proiect EFECON”.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Adresa:
Responsabil achiziție:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1
Ing. Adrian Grecu
Telefon: 0232-701454
Email: agrecu@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, www.efecon.tuiasi.ro
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 01.03.2023, ora 11:00 și vor
avea denumirea și codul CPV indicate la punctul 2.3 din Invita ția de participare publicată și pe site-ul
universității: www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice și pe site-ul proiectului EFECON:
www.efecon.tuiasi.ro.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele prevăzute la pct. 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.
Prețul va include și transportul la destinația de livrare:
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1
1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
90 zile

2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse
;
Servicii
☐;
2.2 Denumire contract: Elemente metalice, subansambluri cuptor si camera de hidrofobizare -proiect
EFECON”.
2.3 Descrierea contractului:
Nr.
CantiCod CPV
Denumirea/Descrierea produsului
UM
crt.
tate
1. 38900000-4 Elemente metalice, subansambluri cuptor si camera de hidrofobizare – set
1
proiectare si uzinare -pachet format din:
1) ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-C - 1 bucata
2) ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-F - 1 bucata
3) ANSAMBLUL RACORD INOX D-1448-A - 1 bucata
4) ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-E - 1 bucata
5) ANSAMBLUL TRONSON INOX C-1545-B - 1 bucata
6) ANSAMBLUL TRONSON INOX C-1545-A - 1 bucata
7) ANSAMBLU TRONSON B-1448-B INOX - 1 bucata

2.4 Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.
2.5 Sursa de finanțare: Proiect EFECON.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizi ție publică: Achiziție directă
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câ știgătoare
Prețul cel mai scăzut.
5. Plata prețului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 60 zile de la
aprobarea documentelor legale de către directorul de proiect și în conformitate cu Legea 72/2013, art. 7,
alin. 1, având în vedere prevederile mecanismului decontării cererilor de plată în cadrul Programului
Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de achizi ție, facturii fiscale în original și a
notei de intrare-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 și pe site-ul proiectului EFECON: www.efecon.tuiasi.ro, un
anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.
Întocmit,
Responsabil achiziții proiect EFECON,
Ing. Adrian Grecu

