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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA



Denumire o ciala: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi
4541840
Adresa: Strada Sadoveanu Mihail, Nr. 3

CIF:

Tara: Romania

Tel: +40 232407575 Fax: +40 232407575
atentia: : Iulia Onică

E-mail: aproviz@uaiasi.ro

Punct(e) de contact: Iulia Onică

ANUNT


In



Denumire contract:
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție lucrări aferente obiectivului de inv
estitii "Reabilitarea clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr.3, Iași”

Data limita depunere oferta:
15.06.2020 10:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
71356200-0 - Servicii de
asistenta tehnica (Rev.2)

Valoare
estimata:
90.000,00
RON

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini - Contract de
servicii - Formulare.pdf

Descriere contract:
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție lucrări aferente obiectivului de inv
estitii "Reabilitarea clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr.3, Iași”, Term
en de prestare: 60 luni de la primirea ordinului de începere a contractului. Documentaţia suplimentară precum
si orice completări sau clari cări din perioada de după publicarea anunțului publicitar până la depunerea ofertel
or, se poate accesa la adresa: http://www.uaiasi.ro/, sectiunea Achiziţii publice (http://www.uaiasi.ro/index.php?l
ang=ro&pagina=pagini/achizitii.html).

Conditii referitoare la contract:
- Termen de prestare: 60 luni zile de la inceperea contractului. - Perioada de garanție a lucrărilor: 36 luni - Terme
n de plată: 30 zile de la data recepţiei serviciilor.

Conditii de participare:
Oferta trebuie sa cuprinda: A. Documente de cali care: - Declaraţie privind motivele de excludere a ofertantului
(art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016) - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea con ictu
lui de interese) coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016 - Certi cate de atestare scală privind lipsa datoriilor rest
ante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget d
e stat) la momentul prezentării. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale se va realiz
a pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul gureaza cu bunuri (mobil
e/imobile irnpozabile şi/sau are obligaţia să solicite înregistrarea scală a acestora ca plătitor de impozit pe veni
turi din salarii, conf. Legii 273/2006 privind nanţele publice locale, reactualizată. - Un document care să dovede
asca o forma de înregistrare în condiţiile legii din care să reiasa că operatorul economic este legal constituit şi că
nu se a ă în nici una din situatiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a
realiza activităţile care fac obiectul contractului. În acest sens se solicită prezentarea unei copii a Certi catului C
onstatator emis de ONRC. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul CAEN din Certi catul Con
stator. B. Propunerea tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în total
itate cerintele prevazute în Caietul de sarcini. C. Propunerea nanciara – formularul de oferta. Ofertantul va elab
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ora propunerea nanciara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum
conditii
Acasa / nanciare
Initieri deşiproceduri
delegate
achizitie
/ Publicitate
anunturi
/ Vizualizare
anunt
şi la alte
comerciale
de obiectul
contractului
de achizitie
publica.
Propunerea nancia
RO | EN
ră va cuprinde valoarea totală în lei fără TVA a serviciilor de asistență tehnică.

Criterii de atribuire:



Preţul cel mai scăzut Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fără TVA prezentate în cadrul
 INREGISTRARE / RECUPERARE
 ACCES IN SISTEM
ofertelor admisibile, şi întocmirea în ordinea crescătoare a preţurilor, a clasamentului, pe baza căruia se stabileş
Vizualizare
anunt
te oferta câştigătoare. Oferta declarată câştigătoare este cea care are preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte s
NR
 considerate
TIP ANUNT: CUMPARARI
DIRECTE
 DATA
CREARE:
05.06.2020
peci ANUNT:
caţiile ADV1151062
tehnice minime
obligatorii,
astfel cum
au fost
acestea
stabilite16:33
în caietul de sarcini.
 DATA PUBLICARE: 05.06.2020 17:26

Informatii suplimentare:
- Ofertele se vor depune in plic inchis. - Adresa la care se depune oferta: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medi
cină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”Iaşi- REGISTRATURA, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, tel.0232/407507 - Terme
n limită de depunere a ofertelor 15.06.2020, ora 10:00 - Valabilitate oferte: 60 zile. - Pretul va exprimat in RON,
fara TVA şi va ferm pe toată perioada de valabilitate. - Documentatia suport a achizitiei este atasată prezentul
ui Anunt publicitar. Documentatia suport precum și orice completări sau suplimentări ulterioare publicării anun
țului publicitar vor accesate la adresa: http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/achizitii.html - I
nformaţii suplimentare la nr. tel./fax: 0232/ 407575.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





