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SUCEAVA, 14.07.2020 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziţia de materiale şi servicii catering pentru workshop-uri 

Stimate Doamne/Stimaţi Domni: 

1. Beneficiarul Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, a primit un grant de la Ministerul Educaţiei 
Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de 
Granturi _ pentru Universităţi - Categorie de grant SGNU, derulate în Proiectul privind învăţământul 
Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru 
care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta 
dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

Lot 1: Fursecuri (20kg), Sucuri 0.5 I (200 buc), Apă minerală 0.5 I (200 buc.), Cafea 120 g/pahar (200 
buc), Pahare cafea fârtie (200 buc). 

Lot 2: Mapă carton color personalizată (280 buc), Pix personalizat (280 buc), Memorie stick USB (250 
buc), Postere color A3 carton (80 buc), Roll-up color (2 buc). 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau ambele loturi. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare", Strada Universităţii nr.13, corp E - Registratură 
Telefon / Fax 0330103703 
E-mail: gina@usv.ro 
Persoană de contact: Şef achiziţii Eugenia Munteanu 

4. Se acceptă ofertele transmise în original, prin e-mail sau fax. 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
24.07.2020, ora 14.00. Orice ofertă primită după termenul limită este respinsă. 

6. Preţul ofertat Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat separat si trebuie să includă şi 
preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului 
la următoarea destinatie Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, str. Universităţii 13, Suceava, 
corp C. 

7. Valabilitatea ofertei Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 de zile de la data 
limită pentru depunerea ofertelor menţionată ia alin.5 de mai sus. 

mailto:gina@usv.ro


8. Calificarea ofertantului Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, 
persoanele autorizate / administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea 
bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie. 

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţii calificaţi şi care 
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda 
firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total 
evaluat fără TVA, pe loturi. 

10. Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laurenţiu Dan MILICI 
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT 
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Nr. înreg 

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
privind achiziţia de servicii de catering şi materiale pentru organizare workshop-uri 

Denumirea Achiziţiei: servicii de catering 
Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice solicitate 

Denumire produs: Fursecuri 
1 Descriere generală: 

Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Fursecuri fragede, cu unt 
Denumire produs : Sucuri 0.5 1 

2 Descriere generală: 
Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Suc îmbuteliat 0,5 1, 2 sortimente (acidulat / neacidulat) 
Denumire produs : Apa minerala 0.5 1 

3 Descriere generală: 
Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Apa minerala îmbuteliata 0,5 1, 2 sortimente (acidulat / neacidulat) 
Denumire produs : Cafea 120 g/pahar 

4 Descriere generală: Cafea 120 g/pahar 
Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Cafea preparata, 120 g, plic de zahar si spatula amestec 
Denumire produs : Pahare din hârtie 

5 Descriere generală: 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Pahar din hârtie pentru cafea, 150 g 

Denumirea Achiziţiei: materiale pentru organizare workshop-uri 
Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice solicitate 

Denumire produs : Mapă carton color personalizată 

x Descriere generală: 
Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Mapa carton color personalizata, A4, policromie o fata, carton DC mat 300 g/mp, cu buzunar 
pentru foi 

2 Denumire produs : Pix personalizat 
Descriere generală: 
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Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Pix personalizat monocrom cu element de identificare proiect 

3 
Denumire produs : Memorie stick USB 8GB personalizat USV-FIESC 

3 Descriere generală: 3 
Detalii specifice şi standarde minim acceptate de către Beneficiar: 
Memorie stick USB 8GB personalizat monocrom cu element de identificare proiect 

4 
Denumire produs : Postere color A3 

4 Descriere generală: 4 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Poster activitati A3 polictomie o fata, DCL 130 g/mp 

5 
Denumire produs : Roll-up color 

5 Descriere generală: 5 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Rollup 200 x 85 mm, printat color, cu suport si geanta transport 

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laurentiu Dan MILICI 
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT 
Semnătură: 
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Anexa 

Termeni si Condiţii de Livrare*3 

Achiziţia de (denumirea achiziţiei) 

Proiect: _ _ 
Beneficiar: 
Ofertant: 

Oferta de pret [a se completa de către Ofertant] 

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preţ 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

TOTAL 

Preliix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. 

Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult săptămâni de la semnarea Contractului/ 
Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către 
Ofertant] 

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

4. Piaţa facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, 
baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. 

5- Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării 
către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu. 

6. Instrucţiuni de ambalare: 
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul 

transportului către destinaţia finală. 

3 Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea 
bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A - Specificaţii Tehnice solicitate). 
Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.l, pct. 3 si pct.7B - şi îl returneazâ Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 



7. Specificaţii Tehnice: 
(de inserat specificaţiile tehnice ale bunurilor): 

A. Specificaţii tehnice solicitate B. Specificaţii tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Denumire produs Marca / modelul produsului 
Descriere generală Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Piese de Schimb 
Instrumente şi Accesorii 
Manuale 
Cerinţe de întreţinere 

Beneficiarul va bifa opţiunile dacă este cazul si le 
va detalia 

NUMELE OFERTANTULUI 
Semnătură autorizată 
Locul: 
Data: 


