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Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Surse de finanţare
Proiect Erasmus+ nr. 2017-1 -ROO1-KA103-03 6005

Servicii organizare evenimente perioada:20-22 octombrie 2017.
Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de Servicii organizare evenimente perioada

20-22 octombrie 2017.
Cod CPV: 79952000-2- Servicii pentru evenimente;

Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut pe intreaga
oferta.
Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite; oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 13.10.2017 ora 09,00
Condifii de prestare: Servicii organizare evenimente
Menţiuni generale :
-32 participanţi (15 camere duble si 2 single) Ia hotel sau pensiune de 3 stele (nu motel), care sa aiba condiţii
decente;
-7 mese ( produse de calitate, iar mesele trebuie sa fie consistente; pentru studentii musulmani nu came de porc informaţie valabila pentru toate mesele - 7 studenti musulmani) ;
-Ghidul trebuie sa fie prezent pe parcursul celor 3 zile, pentru a coordona excursia;
-Trebuie emise doua facturi. O factura in care sa fie detaliate serviciile de catering si alta in care sa fie detaliate
restul cheltuielilor, după cum urmeaza: cheltuieli cazare, cheltuieli masa, cheltuieli ghid, cheltuieli taxe, cheltuieli
transport, etc.

20 octombrie - prima zi
-Transport Suceava - Vatra Dornei cu autocar confort sporit
-Cazare la hotel/pensiune Vatra Dornei
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-Vatra Doraei - Parcul National Calimani (poteca tematica 12 Apostoli —transportul in interiorul
parcului se face cu 2 microbuze 4x4)
-Cel puţin 2 ghizi tip ranger - foarte buni cunoscători ai traseelor montane din* Parcul Calimani,
capabili să prezinte informaţii despre zona. Trebuie sa coordoneze si acţiunea de voluntariat
(ecologizare a parcului) si sa cunoasca limba engleza
-Prânz in interiorul Parcului Calimani (tip catering)
-Acţiuni de ecologizare in parc (de asigurat saci, manusi, etc)
-Cina in Vatra Domei

21 octombrie - a doua zi
Mic-Dejun
Vatra-Domei - Colibiţa (autocar)
Ghid care sa prezinte zona (lb. Engleza), plimbare pe lac cu hidro-bicicleta
Prânz la Hotel Dracula din Pasul Tihuta (prânz consistent)
Dupa prânz ne intoarcem in Parcul Calimani unde se face echitatie (de asigurat caii si 2 instructori de
echitatie)
Cina tip gratar in jurul focului de tabara, in Parcul National Calimani ( oameni care sa faca focul de
tabara si sa prepare cina - produse tradiţionale de calitate, tacamuri de unica folosinţa)

22 octombrie —a treia zi
Mic Dejun
Plimbare cu telescaunul in Vatra Donei
Prânz intr-o locaţie specifica zonei (pastravarie sau o pensiune cu specific traditional)
Vizita la Muzeul Oului din Vama
P.S. Agenţia care organizeaza trebuie sa aiba in vedere ca numărul participanţilor poate fi mai
mic. Studentii străini nu au sosit inca si nu avem garanţia ca toti vor dori sa participe.
Recepţie: Plata se va face după recepţionarea de către beneficiar a serviciului.
Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.
Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data
depunerii ofertei. Se solicită ofertă în lei fară T.V.A. {aceasta va avea incluse toate cheltuielile
necesare realizării prezentului serviciu).
Valoare estimată pentru intreaga oferta: 19.200 cu TVA
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în secţiunea condiţii
de prestare. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse
în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a efectua serviciul în acord cu
toate specificaţiile menţionate în secţiunea condiţii de prestare. Cu privire la Formularul de contract,
ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite
formularea de amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru
secţiunea Clauze Obligatorii. 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.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Termen limită de prestare: Perioada de prestare a serviciului 20-22 octombrie 2017.
Date de contact ale Achizitorului:
Ofertele vor fi trimise în atenţia:
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, şi la e-mail: gina@usv.ro, alexc@ usv.ro.
Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703
Email: gina@usv.ro9 alexc@usv.ro.
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţi a de atribuire printr-o
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la
adresa de mai sus.

Şef Serviciu Achiziţii P
Jr. Eugenia Mu

