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Universitatea
Ştefan ce! Mare
Suceava
INVITATIE DE PARTICIPARE

Către,

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” din Suceava are onoarea sa va invite
sa depuneţi oferta privind contractarea unei linii de credit in valoare de 10.000.000 lei in
vederea fmantarii proiectelor din fonduri nerambursabile.
1. Obiectul contractului: Contractarea unei linii de credit in valoare de 10.000.000
lei
;'v
2. Durata contractuliii:,:5 ani, cu posibilitatea de prelungire
3. Oferta depusa de ofertant trebuie sa fie insotita de"oferta tehnica,: formularul de
contract si formularul :db preturi insotit de centralizatorul de preturi,

Documentele de calificare
Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea in prevederile art 59 si 60
din Legea 98/2016i
^
Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Ofertantul va depune
un certificat constatator în original sau copie conform cu originalul, emis de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul
de activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în
acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceastâ sa respecte cerinţele
caietului de sarcini întocmit de. Universitatea “Ştefan cel Mare”. Caietul de sarcini,
formularul de contract si Declaraţia conform art. 58 din Legea 98/2016, se găsesc pe
site-ul www.usv.ro anunţuri achiziţii 2016.
Propunerea financiara .
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale
legate de obiectul contractului de achiziţie publica.
- Preţurile vor fi exprimate în LEI. Valoarea estimata a achzitiei este de 34.916,17 lei x
60 luni = 2.095.000 lei
- Ofertele incomplete nu vor fi luate in considerare.
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Propunerea financiara va fî insotita de un centralizator: Prezentarea centralizatorului
pentru costul total al creditului, care să conţină valoarea absolută a costului total al
creditului. Ipoteza folosită: conform caiet de sarcini „ Condiţii de calcul al costului total
al creditului ofertat”
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:25.11.2016
7. Limba de redactare a ofertei: română
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: preţul cel
mai scăzut
11. Termenul comercial în care se va încheia contractul: formlarul de contract se va
negocia cu fiecare ofertant in parte,
13. Adresa la care se depune oferta: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str.
Universităţii, nr. 13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a,m. si 16:00, de
luni până vineri, Servicul Achiziţii Publice
14. Data limita pentru depunerea ofertei preliminare: 06.12.2016, ora 10,00.
15. Ora, data şi locul deschiderii şi negocierii ofertelor: 06.12.2016, ora 10,00 Ia
sediul: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod 720
229, corp F Sala de şedinţe etaj II.
16. Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0330 103703 sau 0230
216147 int 422/424, in atentia Eugenia Munteanu.
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