Surse de finanţare
Veniturile proprii ale universităţii

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia directă

Sistem de control umiditate si temperatura
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Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de „Sistem de control umiditate s i tem peratura”
Cod CPV: 42512U00-8 Instalaţii de clim atizare ;
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Criteriul aplicat
k
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut, conform art 187 alin.
8 din legea 98/2016 cu m odificările şi completările ulterioare.
Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract şunt ataşate prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Romana
,
■■■■-Moneda in care se transmite oferta dejpret: LEI
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Data limita de depunere â;ofertelor 23^02.2018 ^ra 09,00
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Condiţii de prestare: c6rift>riri caiet (Jeisârcini.
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Recepţie: Plata se va face după recepţionarea de către beneficiar a produselor prin Procesul verbal de
recepţie, care confirmă faptul că produsele au fost livrate, instalate si puse in funcţiune în termenul
solicitat, şi în conformitate cu cerinţele prezentate în caietul de sarcini.
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 fără T.V.A.: 8.193,27 lei;
a) 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.
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Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a livra produsele în acord cu
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.
b) 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.
c) Se va prezenta o copie, in termenul de valabilitate, dupa Certificatul constatator emis de ORC din
care sa reiasa ca obiectul de activitate al firmei este acelaşi cu tipul produselor livrate.
Ofertele incomplete nu vor fi îuate în considerare.
Termen limită de finalizare: Termenul de livrare este de 7 zile calendaristice de la data semnării
contractului de către ambele părţi.
D ate de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trim ise 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: 0230 216147 int 424
Email: ramonam@usv.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 iocală), cu excepţia sărbătorilor legale, la
adresa de mai sus.
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