Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGU- SS)
Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și
Instalații
Titlul subproiectului: Educație Inovatoare pentru Formarea de Ingineri Constructori Motivați –
„EDIFICIUM”
Acord de grant nr. 346/SGU/SS/III din 08.09.2020

Iași, 06.05.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
” Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de lucru pentru proiectul ROSEEDIFICIUM”

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași - Facultatea de Construcții și
Instalații a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități, derulate în
Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri
pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța pentru care a fost emisă prezenta Invitație de
Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru
următoarele servicii:
LOT 1 – EDIFICIUM
Denumire: Servicii de închiriere autocare – vizită de studiu
Nr.
Denumirea
Cantitate
crt.
1. Servicii închiriere autocar cu șofer:
3 autocare
Capacitate autocar: minim 50 persoane
Distanța: cca. 230 km, pe traseul Iași – Tg.
Neamt și retur
Durata: 1 zi, în perioada 27 mai - 04 iunie
LOT 2 – EDIFICIUM
Denumire: Servicii de masă – vizită de studiu
Nr.
Denumirea
crt.
1. Servicii masă de prânz într-o unitate de pe
traseul deplasării.
Meniu:
− supă/ciorbă,
− carne/pește și garnitură,
− desert,
− apă/suc 500 ml,
− cafea/ceai
Data: în ziua stabilită pentru deplasarea Iași –
Tg. Neamt și retur.

Cantitate
150
persoane

Termen de prestare
3361,343

Termen de prestare
36,6972

1

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru ambele servicii. Evaluarea se va face dupa criteriul
„pretul cel mai scazut”. Pretul evaluat va fi suma celor doua loturi.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi
condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă în plic sau scanată, prin e-mail, după cum urmează:
a) În plic:
Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof. dr. docent
Dimitrie Mangeron nr. 67, Registratura, pentru Facultatea de Construcții și Instalații
Persoană de contact: Ing. Adrian Grecu – Administrator șef
Pe plicul exterior se va menționa:
Achiziție: ”Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de studiu pentru
proiectul ROSE- EDIFICIUM” – Facultatea de Construcții și Instalații
Data: 06.05.2021 ora: 10:00
b) Prin e-mail:
Adresa: agrecu@tuiasi.ro
Persoană de contact: Ing. Adrian Grecu – Administrator șef
Telefon: 0232-701454, e-mail: agrecu@tuiasi.ro

4.

Se acceptă oferte în original sau prin e-mail. În cazul ofertei transmise prin e-mail, Beneficiarul
poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa sau e-mail-ul menţionate la
alineatul 3 (plic sau e-mail) este: 12.05.2022, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită
menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare
realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în
Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data
limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de înregistrare
şi o copie a Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte
numele complet, sediul și domeniul de activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care
fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără
TVA, pentru lotul ofertat.

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă
urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Director de grant,
Șef lucrări dr. ing. Claudiu Romila

Responsabil achiziții,
Ing. Adrian Grecu
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