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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 
Direcția Servicii Studențești 

 
                   
                                                   Aprobat 

               Director D.S.S. 
    Dr. ing. Bogdan Budeanu 

 
 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
 
 

 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN  IAȘI 
DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI 
invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică de prestare serviciu „Responsabil energetic și mentenanță preventivă”. 
 
1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
 Direcția Servicii Studențești 
           Adresa: Iași  Bulevardul Tudor Vladimirescu, Cămin T18 & Cămin T19, parter 
           Responsabil achiziție: ing. Ionela Pleșcan 
           Telefon: 0232271288 
           Email: ionela.plescan@staff.tuiasi.ro 

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

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul e-licitatie.ro până pe data de 17.01.2023 
inclusiv, și vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul 
universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
În catalogul SEAP se va introduce serviciul cu denumirea indicată.  
Pentru a vă asigura că oferta dvs. va fi găsită cu usurință de motoarele de 
căutare din catalogul SEAP, este necesar să respectați instrucțiunile de 
publicare și să notificați participarea la procedura de atribuire a contractului de 
achiziție publică pe adresa de e-mail: ionela.plescan@staff.tuiasi.ro 
Ofertantul va transmite oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail  
ionela.plescan@staff.tuiasi.ro până la data mai sus menționată. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate reperele din caietul de 
sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru 
toate serviciile dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care 
lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.  
Aplicarea criteriului de evaluare se va face la valoarea totată (ce va fi 
menționată în oferta detaliată transmisă prin e-mail), dar serviciile se vor 
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publica în catalogul SEAP pe codurile CPV menționate la Descrierea 
contractului. 

 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare 
şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă 
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 
 

   
1.5 Prezentarea ofertei 

    Limba de redactare a ofertei:                Română 
    Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
    Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

 
1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/ 

caietul de sarcini  
15.01.2023  

2  Obiectul contractului  
Prestarea serviciului Responsabil energetic și mentenanță preventivă pentru instalația 
proprie de medie tensiune din campusul studențesc. 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  □; 

Produse □; 

Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract:  
“Responsabil energetic și mentenanță preventivă” (lot unic). 

 
2.3 Descrierea contractului 

Responsabil energetic și mentenanță preventivă. Serviciul va fi efectuat conform    
caietului de sarcini. 

 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
      34.000,00 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 

Contractul va fi încheiat pe durata a 12 luni de zile, conform detalierii din caietul de 
sarcini. 

 
2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
      Tarif cămin 
  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
      Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași. 
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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 
     Preţul cel mai scăzut din catalogul SEAP, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
 
 În cazul în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, 
autoritatea contractantă va solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor. 
Ofertantul va ține cont la elaborarea ofertei de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, 
muncă și protecția muncii la nivel național și le va respecta pe parcursul îndeplinirii 
contractului. Se vor respecta în timpul prestării serviciului, normele de securitate și 
sănătate în muncă și cele de prevenire și stingere a incendiilor- ofertantul prezentând în 
acest sens o declaratie pe propria răspundere la solicitarea autorității contractante. 
Informații detaliate privind reglementările în vigoare privind condițiile de muncă și 
protecția muncii, se pot obține de la Inspecția muncii, de la Ministerul muncii și  solidarității 
sociale, de pe site-ul http://www.inspectiamuncii.ro/Legislatie 
Informatii detaliate privind reglementările în vigoare privind condițiile de mediu se pot 
obține de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, de pe site-ul http://www.mmediu.ro. 
 
5 Garanția de bună executie (în cazul contractelor de servicii de 

proiectare/lucrări) 
     Nu este cazul. 

  
6 Plata prețului contractului  
     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, contractului de achiziție și a notei 
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. 

 
     Pe S.E.A.P. va fi postat pe fiecare lot in parte astfel: 

 
     Responsabil energetic si mentenanță preventivă  
     CPV: 71356200-0 
     Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
     Preţ catalog: preţ total serviciu fără T.V.A.  

 
 
 
                                              

 
 

                  Întocmit, 
ing. Ionela Pleșcan 

 
 
 


