
 
 

Nr. DE593B din 14.09.2020. 

 

Invitație de participare la licitația pentru servicii de proiectare  

 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș anunță licitație privată 

pentru proiectarea unei clădiri în Campusul Universitar, având destinația de laboratoare 

universitare. 

 

 I. BENEFICIAR: 

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – Punct de lucru Corunca 

Adresa: 547367 com. Corunca nr. 1/C 

Cod fiscal: 14645945.  

Cont bancar: RO46OTPV320000073814RO04 deschis la OTP Bank Tg. Mureș 

Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170, Fax: 0040-(0)265-206211 

E-mail: licitatie@ms.sapientia.ro 

Persoanele responsabile: dr. ing. Kelemen András - decan, ing. Balázs Mihály- director 

economic 

 

II. OBIECTUL LICITAŢIEI : 

Elaborarea unei concepții de dezvoltare pe termen scurt și mediu în zona marcată cu 

steluță (*)  respectiv hașurată cu violet și comentată ”parcela pt. laboratoare” din PUZ-ul 

anexat, precum și proiectarea clădirii conform datelor inițiale din anexa nr.1 la prezenta 

invitație. Proiectantul va obține avizele / autorizațiile aferente conform prescripțiilor legale în 

vigoare. 

Prezentarea ofertei se va face în trei capitole: 

1. Pregătirea unui plan referitor la dezvoltarea utilităților (branșament/racord energie 

electrică, apă, gaz, apă menajeră, ape pluviale) necesare pentru deservirea imobilelor 

din concept.  În planul de situație anexat sunt marcate punctele posibile de racordare. 

 

2. Proiect pentru prezentarea conceptului și un proiect 3D, respectând indicatorii 

urbanistici. Din punctul de vedere al beneficiarului, proiectarea trebuie făcută astfel 

încât să permită execuția modulară. Cerința beneficiarului cu privire la mărimea 

suprafețelor utile ale modulelor independent realizabile este de 1 x 260 m2 și 2 x 435 

m2. 
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3. În prima etapă a investiției se preconizează realizarea unei clădiri conform datelor 

inițiale din anexa nr.1 (modul A) la prezenta invitație. Așteptăm oferta referitoare la 

proiectarea generală (arhitectură, rezistență, HVAC, exterioare și electrice) a clădirii. 

 

Mențiune: în valoarea ofertei trebuie incluse următoarele: concepția de dezvoltare, proiect 

3D, avizări, DTAC, deviz în format Excel, caiet de sarcini, DDE, PT, urmărire șantier, As 

Built, etc. – conform legislației din domeniu. 

Observație: Dacă nu se dorește ofertarea tuturor capitolelor se acceptă și oferte parțiale, 

astfel: pentru capitolul II./1. și pentru capitolele II./2-3. 

Beneficiarul deține: 

 Certificat de Urbanism (101/24.06.2020) pentru „Construire cladire modul 1 din 3 

pentru laboratoare...” 

 Studiu geotehnic pentru terenul dedicat investiției, care se regăsește în 

documentația anexată prezentei licitații.  

 Imagini aeriene despre terenul mai sus menționat cu clădirile deja existente. 

III. DOCUMENTAȚIA depusă va conține: 

1. Scrisoare de înaintare, 

2. Certificat de înregistrare fiscală – CIF sau CUI - (copie certificată „conform cu 

originalul”), 

3. Certificatul constatator al Ofertantului, emis de ORC (copie), 

4. Dovadă privind managementul calității din domeniu (copie certificată „conform cu 

originalul”) – dacă este cazul, 

5. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani (copie), 

6. Certificat de atestare fiscală (original sau copie certificată), 

7. Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale (original sau copie certificată), 

8. Lista lucrărilor de referință (cu imagini / fotografii aferente), 

9. Lista angajaților și a subantreprenorilor cu care se va realiza acest proiect, 

10. Estimarea costurilor realizării racordărilor la utilități, ținând cont de volumul calculat 

al acestora (I./1), 

11. Plan de situație și proiect 3D referitor la obiectivul precizat la cap. I./2, 

12. Ofertă detaliată pentru atribuțiile impuse la cap. I./3, 

13. Valoarea serviciilor pe capitole și termenele de realizare aferente, sub forma tabelară, 

14. Valabilitatea ofertei și modul de convertire a valorii, dacă moneda ofertei este alta decât 

RON. 

Pentru informații suplimentare, întrebări și pentru vizitarea amplasamentului ne puteți 

contacta la adresa de email licitatie@ms.sapientia.ro sau prin telefon la nr. 0731960600 – 

domnul Demeter Ferenc, mecanic șef. 

Termenul de predare al ofertei în 2 exemplare, format hârtie este 20 noiembrie 2020, ora  

11.00, la sediul beneficiarului : Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca,  Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș RO-547367  com. Corunca Nr. 1/C jud. Mureș. 
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Se acceptă oferte și prin e-mail, scanate, dar numai în cazul în care documentația originală 

ajunge la beneficiar cel târziu până în 23.11.2020 ora 15.00. 

Ofertele întârziate nu se acceptă. 

IV. EVALUAREA OFERTELOR 

 Examinarea ofertelor și criteriul aplicat pentru atribuirea contractului 

Ofertele vor fi examinate de comisia de evaluare numită prin decizie pentru această 

licitație. Ofertele vor fi analizate din mai multe puncte de vedere și se va alege oferta 

considerată cea mai avantajoasă din punctul de vedere al prețului, al calității serviciilor oferite 

și al altor criterii (referințe, nivelul de calificare a personalului, subantreprenori, termenele de 

realizare asumate de Ofertant, termenul de valabilitate a ofertei, etc.). 

V. ALTE CONDIŢII 

Prezenta invitație este gratuită. Este un document neconfidențial, se poate multiplica 

prin orice mijloace.  

Beneficiarul își rezervă dreptul de a retrage parțial sau integral procedura de achiziție 

sau de a modifica prezenta invitație. Pentru aceasta nu datorează nici o explicație. Prezentul 

document nu prezintă obligația de a finaliza achiziționarea produselor și serviciilor oferite, și 

nici nu se supune regulilor de achiziție publică. 

Prezentul document face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertelor, și conține ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară privind obiectul licitației. 

 Ofertantul poate adăuga și precizări suplimentare, pe care le consideră argumente 

importante în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerințele și 

precizările solicitate, în aceeași ordine a elementelor. 

În interesul examinării, comparării și aprecierii ofertelor, beneficiarul poate cere 

informații suplimentare. Informațiile, respectiv precizările pot fi cerute și trimise prin e-mail, 

poștă sau fax, răspunsul fiind dat prin aceleași mijloace. 

 

Anexe: 

1. Certificat de Urbanism nr.101/24.06.2020 

2. Date inițiale (modul A, B, C) 

3. PUZ 

4. Schiță utilități 

5. Studiu geotehnic 

6. Imagini aeriene 

 


