Anexa 5.2.1

-

In v ita ţia de p a r tic ip a r e fSCO

Proiectul privind învăţăm ântul Secundar (R05E)
Schema de Granturi pentru Universităţi - Categorie de grant SGNU
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel M are" din Suceava,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Titlul subproiectului: MASI (M otivaţie Academica în Ştiinţe Inginereşti)
Acord de grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017
Nr. înreg. Â ( J . Q . v / / S . 0 £ .
Suceava,
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
privind achiziţia de materiale didactice pentru activităţi practice
Denumirea Sarcinii: Achiziţie de materiale didactice pentru activităţi practice
Referinţa: 16 din plănui de achiziţii
Introducere:
In baza Acordului de Grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017, încheiat cu M inisterul Educaţiei
Naţionale (MEN) - Unitatea de Managem ent al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE),
Universitatea „Ştefan cel M are" din Suceava a accesat în cadrul Schemei de G ranturi pentru
Universităţi - Categorie de grant SGNU, derulate în cadrul Proiectului privind învăţământul Secundar ROSE un grant pentru implementarea subproiectului MASI (M otivaţie Academica în Ştiinţe
Inginereşti) şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de materiale
didactice pentru activităţi.
In acest sens, sunteţi invitaţi să trim ite ţi oferta dumneavoastră de preţ pentru urm ătoarele
produse şi servicii:____________
Nr.

Denumirea produselor

Cantitate

crt.

Preţ unitar
estimat fără
TVA

1

Staţie lipit tem p e ra tu ra reglabila

5 buc

2

M u ltim e tru

5 buc

208

3

Trusă electronist

5 buc

260

4

Minim aşină găurit

5 buc

200

5

Unealtă de sertizare

1 buc

600

Valoare totală
estimată, lei fără
TVA

220
5 . 0 4 2 lei

*) Specificaţii tehnice anexate
2. O fertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele si serviciile cerute mai sus.
3. O ferta dumneavoastră, în form atul indicat în Anexă, va fi depusă în conform itate cu te rm e n ii şi
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la :
Adresa: Universitatea „Ştefan cel M are” , Strada Universităţii nr.13, corp E - Registratură
T e le fo n /F a x 0330103703
E-mail: gina(5>usv.ro
Persoană de contact: Şef achiziţii Eugenia M unteanu
4. Se acceptă ofertele transmise în original, prin e-mail sau fax.

5. Data lim ită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la a lin e a tu l 3 este:
28.02.2018, ora 16.00. Orice ofertă primită după term enul limită este respinsă.
6. Preţul o fe rta t Preţul ofertat trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare şi
orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Universitatea „Ş te fa n cel
Mare", Strada Universităţii nr.13. Oferta va fi exprimată în lei, iarTVA va fi indicat separat.
7. Valoarea o ferte i Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 de zile de la d a ta limită
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin.5 de mai sus.
8. Calificarea o fe rta n tu lu i Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoţită de o copie a Certifi catului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele co m p le t, sediul,
persoanele autorizate / adm inistratorii 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 v a acorda
firm ei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total
evaluat fără TVA, pe loturi.
10. Perioadă minimă de garanţie - 3 ani de la livrarea produselor.
11. Termen maxim de livrare: 4 săptămâni de la semnarea contractului.
12. Vă rog să confirm aţi în scris primirea prezentei invitaţii de participare şi să m e n ţio n a ţi dacă
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. O fertanţii care au sediul social în municipiul Suceava, pot
confirma primirea invitaţiei prin e-mail (Pct.3), specificând la subiect „Confirm are p rim ire invitaţie
participare achiziţie - USV/AG74"

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laurenţi'u Dan MILICI
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT

<

Proiectul privind învăţăm ântul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universităţi - Categorie de grant 5GNU
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Titlul subproiectului: MASI (M otivaţie Academica în Ştiinţe Inginereşti)
Acord de grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE
privind achiziţia de m ateriale didactice
Denumirea Achiziţiei: Achiziţie de materiale didactice pentru activităţi practice
N r.

Sp e c ific a ţii t e h n ic e s o lic ita te

crt.
De n u m ire produs : Staţie lipit tem peratu ra reglabila
1

(

Descriere generală: Staţie lipit
Detalii specifice şi stan darde teh n ice m in im acceptate de către B e n e fic ia r:
tem p e ra tu ra reglabila 1 6 0 -4 8 0 GRADE, DISPLAY LED, HQ
De n u m ire produs : M u ltim e tru autoscalare

2

Descriere generală: Aparat de masurs,
D etalii specifice şi standarde tehnice m in im acceptate de către B e n e fic ia r:
m ultim etru digital, cu autoscalare, cc/ca, U, 1, R, tem p , C,
D e n u m ire produs :

3

Descriere generală: TRUSA DE SCULE DE BAZA PT. ELECTRONICA
Detalii specifice şi standarde teh n ice m in im acceptate d e către Beneficiar :
Truse electronist 220V, cleşti, şurubelniţe, chei mici,
D e n u m ire produs : Minimaşini găurit,

4

Descriere generală: M ini-m asina de găurit universal
Detalii specifice şi stan darde teh n ice m in im acceptate de către B e n e fic ia r:
M an d rin a burghiu 0,5 - 1 0 mm, tu ra tie reglabila
D e n u m ire produs : Unealtă d esertizare;

5

Descriere generală: Unealtă de sertizare
D e talii specifice şi s ta n darde teh n ic e m in im acceptate d e către B e n e fic ia r:
manşoane de cablu izolate; 0,14-f6m m 2, W DM -P Z6RO TO , echivalent WEIDMULLER sau sim ilar

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laurenfu Dan MILICI
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT
Semnătură:
/// '

