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    Aprobat, 
   

       Decan, 
             Conf.univ. dr.ing. Iulian Ioniță 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică de „Lucrari de reabilitare și refuncționalizare a 
Imobilului Hală tratamente termice, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor„ 
 

Informații generale 
 
1.1.  Achizitor 

    Denumirea:         Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
                                 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Adresa: Bd-ul. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr.41 
Responsabil achiziție: ing. Adrian Grecu 
Telefon: 0232/702288 
Email: agrecu@tuiasi.ro 
 

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

1.3.Depunerea ofertelor 
Ofertele se depun în plic sigilat (marcat cu adresa autorității contractante – Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor) cu 
mențiunea achiziție „Lucrari de reabilitare și refuncționalizare a Imobilului Hală 
tratamente termice, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor„ la Registratura 
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, b-dul. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67, 
până la data de 10.10.2022, ora 11.00. 

 
Ofertantul declarat câștigător va introduce în catalogul  de pe SICAP  produsele ofertate cu  
„Lucrari de reabilitare și refuncționalizare a Imobilului Hală tratamente termice, 
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor„ 
și codul CPV –45453000-7, în maxim 3 zile de la data primirii comunicării. 

 
   1.4.Modul de elaborare a ofertei 
 
Ofertantul trebuie să elaboreze oferta  respectand toate specificatiile din caietul de sarcini. 

mailto:agrecu@tuiasi.ro
http://www.tuiasi.ro/administratie.achizitii-publice
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  Ofertantul trebuie să elaboreze toate lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite în loturi 
ofertantul va trebui să facă oferta pentru toate produsele dintr-un lot. (Nu vor fi luate în considerare 
ofertele din care lipsesc repere/lot solicitate prin caietul de sarcini). 
  
 Propunerea tehnico-financiară  
 Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară, astfel încât aceasta sa respecte 
în totalitate formularele, listele de cantitati si cerințele prevazute în Caietele de sarcini  din 
documentatia tehnico- economica atasata invitatiei, oferta va fi redactata si depusa pe 
suport hartie cu toate documentele numerotate si opisate și să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la preț  precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile minime 
obligatorii, după cum au fost stabilite în caietul de sarcini. Ofertele cu pagini nenumerotate nu vor 
putea fi examinate si nu vor fi luate in considerare. 

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.  
Cerința nr. 2 
2.1 Executantul trebuie sa facă dovada deţinerii şi a unui atestat corespunzător pentru instalaţii 
electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, la tensiunea nominală 
de 0,4KV, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL 
ENERGIEI - Ordin ANRE nr.134 din 15 decembrie 2021 şi a personalului autorizat conform 
Ordinului ANRE nr.99 din 30 septembrie 2021. 
2.2 Executantul va avea autorizatie IGSU pentru instalarea si intretinerea sistemelor si 
instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu 
exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si personal cu competanta 
certificat in acest sens. 
2.3 Executantul va detine licenta IGPR pentru desfasurarea activitatilor de proiectare, instalare, 
modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, 
potrivit HG nr. 301/2012 cu modificarile si completarile ulterioare. Executantul va avea 
autorizatie IGSU pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, 
alarmare si alertare in caz de incendiu si si personal cu competanta certificat in acest sens. 
2.4 Executantul va avea responsabil tehnic cu executia autorizat in conditiile Legii 10/1995 
actualizata precum si coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării 
lucrării, in conditiile HG 300/2006. 
2.5 Executantul va detine toate autorizarile/atestarile/abilitarile impuse de lege pentru orice alta 
activitate la care se solicita aceasta si care face obiectul lucrarilor respective. 
Cerinta nr. 3 
Materialele folosite trebuie să fie noi, nefolosite și să încorporeze toate îmbunătățirile standard 
ale tipului de lucrări executate. 
Materialele trebuie să fie de fabricație recentă, să nu intre în categoria “de test” și să nu aibă nici 
un defect ca urmare a proiectului,materialelor și manoperei, a oricăror acțiuni sau omisiuni ale 
producătorului.  
Ofertantul va prezenta, in sustinerea ofertei sale, fisele tehnice pentru principalele materiale ce 
vot fi introduse in opera ( inclusiv materialele de instalatii: corpuri de iluminat si alte echipamente 
electrice conform proiectului, obiecte sanitare etc). 
La produsele cu rol in siguranta la foc (hidrant, cutie hidrant, teava de refulare furtun, detectoare 
incendiu) se vor prezenta si agrementele tehnice corespunzatoare. De asemenea se va 
prezenta agrementul tehnic pentru componentele principale ale sistemului antiefractie. 
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1.5. Prezentarea ofertei 
  Limba de redactare a ofertei        Romana 
   
 

Moneda în care este exprimat prețul contractului   Lei 
  Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    120 zile 
 

2. Obiectul contractului 
      2.1.Tip contract: 

Lucrări :  
Produse:  

 Servicii:  
     
  2.2. Denumire contract/achiziție  
 
 „Lucrari de reabilitare și refuncționalizare a Imobilului Hală tratamente termice, 
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor„ 
cod CPV- 71200000-0 
 
     2.3. Descrierea  – conform Caietului de sarcini 

LOT Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cantitate 
Termen de 
executie 

1 45453000-7 

„Lucrari de reabilitare și 
refuncționalizare a Imobilului Hală 
tratamente termice, Facultatea de 
Știința și Ingineria Materialelor„ 
Conform caietului de sarcini 
Garantie 36 luni 

1 12 luni 

 
      2.4 Valoarea estimativă a contractului: 

688.819,00 lei cu TVA 
 

2.5. Sursa de finanțare  
 
V.P. sold F.B.  

 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publica: 
    Achiziție directă 

 
4. Informații detaliate ți complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
caștigătoare 

           Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
 

5. Garantia de bună executie – 5 % din valoarea contractului fara TVA. Restituirea se  va 
face in baza unei solicitari , dupa receptionarea lucrarilor. 
 
6. Plata prețului contractului 
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Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 60 
zile de la recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale 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 
dată încheierii contractului. 
               
 
                                              

Administrator sef, 

Ing. Adrian Grecu 

 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
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