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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Rectoratul 

Nr.10029/22.05.2020         Exemplarul 1/2 

  
 

Aprobat 

Manager Proiect 120774, 

Prof.univ.dr.ing.Dumitru-Marcel ISTRATE 

   

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să depună 

ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :  

“Servii ce consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții-Energetică” pentru  

proiectul ,,CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod SMIS 120774 

CPV : 79418000-7  

 

Informații generale 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Adresa:   Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, jud. Iași, România 

   Telefon/fax: 0232212324 / 0232211667 

Adresa e-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro  

Pagina Web: www.tuiasi.ro 

Responsabil achiziție:  ing. Elisabeta Hultoană  

Telefon: 0232 278683/int. 2282 

Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 

Invitația de participare și documentele anexate acesteia, împreună cu răspunsurile la eventualele solicitări 

de clarificări, se publică pe pagina de achiziții a proiectului ” CONSOLIDARE ȘI REABILITARE 

TERMICĂ IMOBIL EN”, respectiv https://ieeia.tuiasi.ro/achizitii-directe/ 

 

1.3 Depunerea ofertelor 

 Data limită pentru primirea ofertelor de către autoritatea contractantă este: 27.05.2020, ora 11.00; 

 Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată, în original,  în plic sau 

scanate, prin e-mail, după cum urmează: 

a) În plic: 

Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron ,nr. 67, 

corp T, Registratura, Iași - 700050, program de lucru cu publicul 08:00 - 15:00; 

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană – Responsabil Achiziții, Telefon: 0232 278683/int. 

2282; 0751.285427 

Notă : Pe plicul exterior se va menționa: Oferta pentru achiziția de,, Servicii de consultanță 

pentru organizarea procedurilor de achiziții - Energetică” din cadrul proiectului ” 

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774,  

Data: 27.05.2020, ora 11.00; 

         b)Prin e-mail: 

Adresa:  elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultoană – Responsabil Achiziții, Telefon: 0232 278683/int. 

2282 

  

mailto:rectorat@staff.tuiasi.ro
http://www.tuiasi.ro/
mailto:dam@tex.tuiasi.ro
https://ieeia.tuiasi.ro/achizitii-directe/
mailto:dam@tex.tuiasi.ro
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În cazul ofertei transmise prin email, autoritatea contractantă  poate solicita și transmiterea 

ulterioară, în maxim 2 zile lucrătoare de la data depunerii, a ofertei în original. 

Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 

 Ofertele se vor publica și în SEAP de către operatorul economic pe site-ul www.e-licitatie.ro  până 

la data de 27.05.2020, ora 11.00; 

Acestea vor avea denumirea : “Servii ce consultanță pentru organizarea procedurilor de 

achiziții - Energetică” , CPV : 79418000-7 

 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 

Ofertantul  trebuie  să  elaboreze  oferta  pentru  toate  serviciile din lot prevăzute în caietul  de sarcini. 

Este un singur lot. 

 Nu  vor  fi  luate în  considerare  ofertele  din  care  lipsesc  repere  solicitate  in  caietul  de  sarcini. 

Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate 

cerințele prevăzute în prezenta caietul de sarcini  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 depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum 

au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie 

respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, 

precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor 

de calificare și selecție, se regăsesc in documentația de atribuire atașată acestui invitații de participare, care 

este compusa din: 

- Caietul de sarcini 

Retrageri / Modificări Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de 

data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul dorește 

să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea 

modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu 

are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub 

sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și a pierderii 

garanției de participare. 

Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante decât cea 

stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă după 

expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt 

depuse după termenul limită pentru depunere înscris la pct.1.3. 

 

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 

26.05.2020 , ora 11ºº 

 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☐   ; 

Servicii ☒; 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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2.2 Denumire contract:  

“Servii ce consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții - Energetică, 

 pentru proiectul ” CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774 

2.3 Descrierea contractului 

Obiectul achiziției îl reprezintă prestarea serviciilor de consultanță pentru organizarea procedurilor de 

achiziții, în vederea sprijinirii activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor, precum 

și pentru elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziție 

publică și/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achizițiile publice, 

vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire 

și până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv 

în raport cu activitatea comisiei de evaluare și/sau soluționarea contestațiilor, inclusiv realizarea anunțului 

de atribuire în SEAP pentru achizițiile din cadrul proiectului ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE 

TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774, finanțat prin POR 2014 -2020, componenta 

POR/2017/10.3/1/7regiuni, Axa prioritară Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Operațiunea - 

Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de munca si sectoarele 

economice competitive. 

Nr. 

crt 
Cod CPV Denumire serviciu/caracteristici 

Valoarea 

estimată a 

contractului, Lei 

fără TVA 

Termen de prestare/livrare 

1. 79418000-7 

“Servii ce consultanță pentru 

organizarea procedurilor de achiziții” 

– Energetică, pentru proiectul 

Consolidare și Reabilitare Termică 

Imobil EN, cod 120774 

Detalierea serviciilor se regăsește în 

caietul de sarcini 

49.905,40 

Contractul se va derula cu 

data semnării contractului, 

până la finalizarea ultimei 

proceduri de achiziție 

 

2.3 Valoarea estimativă a contractului: 
49.905,40 lei (fără T.V.A.)  

2.4 Termen de prestare/execuție 

Contractul se va derula cu data semnării contractului, până la finalizarea ultimei proceduri de achiziție. 

2.5 Sursa/Surse de finanțare:  

Proiectului ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale 

Prioritatea de investiții:10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de 

educație și formare 

Obiectiv specific:10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței 

de muncă și sectoarele economice competitive 

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:                                                                            

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași,   Municipiul Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 

67, 700050, jud. Iași, România, Telefon/fax: 0232212324 / 0232211667 

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

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare 

Prețul cel mai scăzut. 

5. Garanția de buna execuție : 
Nu se solicită  
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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 și a Procesului verbal de recepție al 

serviciilor, semnat de către reprezentanții legali ai ambelor părți. 

Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se accepta actualizarea prețului 

contractului. Prețul contractului nu se actualizează. 

 

 

Întocmit, 

Responsabil Achiziții,  

Ing. Elisabeta HULTUANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit în 2(două) exemplare originale din care: 

1 exemplar în original la Dosarul achiziției 

1 exemplar în original la Arhiva Proiectului 

 

 


