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Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ
Servicii de montare pardoseală din covor PVC Etern al

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă

Servicii de montare pardoseală din covor PVC Eternal
Obiectul achiziţiei: Obiectul achiziţiei îl constituie - Servicii de montare pardoseală din covor PVC
Eternal. (în accepţiunea HG 907/2016)
Cod CPV: 45432000-5 Servicii de montare pardoseală din covor
Surse de finanţare: Venituri proprii rectorat
Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este cel mai scăzut preţ.

Informaţii administrative: Caietul de sarcini este ataşat prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 29.10.2018, ora 09,00
Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.
Recepţie şi plată: Plata se va face după prestarea şi recepţia serviciului de către comisia de recepţie a
universităţii.
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.
Valoare estimată lei fără TVA: 214,41 lei/mp
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de
sarcini. 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 presta serviciul în acord cu
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.
Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Str. Universităţii nr. 13,720 229 Suceava, România, Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080
Web: www.usv.ro

Termen limită de finalizare: Termenul de prestare a serviciului este de 15 zile lucrătoare de la data
comenzii.
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.
Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703
Email: loredana.cojoc@usm.ro
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia 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.
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Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. în acest sens orice ofertă
prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în
limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse care nu răspund caracteristi cilor
tehnice prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
NOTĂ:
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate
doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi
considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Cod CPV:

45432000-5

Specificaţii tehnice:

Denumire

UM

C antitate

Servicii de m ontare pardoseala din covor PVC

Mp

23,32

Nr.crt.

1

Eternal

Furnizorul va asigura:
prestarea serviciului se va face la sediul beneficiarului;
Termen de livrare:
te rm e n u l de prestare a serviciului este de 15 zile lucrătoare de la data comenzii;

