
Universitatea 
Ştefan cei Mare 
Suceava 

pentru achiziţionarea de servicii specifice Anexei nr. 
Legea nr. 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia 
Pachet servicii organizare eveniment Suceava, proiect POCU/446/6/22 ETIC 

Autoritatea contractantă: Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava CIF: 4244423 Adresă: str. 
Universităţii, nr. 13 Localitate: Suceava Cod poştal: 720229 Ţară: Romania Punct(e) de contact: Serviciul 
Achiziţii Publice Telefon/Fax: 0330/103 703 E-mail: ericab@,usm.ro 

Obiectul achiziţiei 
Obiectul achiziţiei îl reprezintă achiziţia de Pachet servicii organizare eveniment Suceava, 
proiect POCU/446/6/22 ETIC 

Tipul contractului o Servicii 

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente 

Criteriul aplicat 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut pe total ofertă. 

Valoare totală estimată: 175.866,39 lei. 
Informaţii administrative: Caietul de sarcini osie ataşai rre/entei invitatii. 
Limba de redactare a ofertei: Romana 
Moneda in care se transmite oferta de pret: LI I 
Data limita de depunere a ofertelor 23.10.2022. 

Condiţii de prestare-, conform caiet de sarcini. 

Recepţie: Plata facturii se face după întocmirea documentelor de recepţie, conform normelor 
legale în vigoare. 

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează. 

Se solicită ofertă în lei fără T.V.A. pe total ofertă, (aceasta va avea incluse toate cheltuielile 
necesare prestării prezentului serviciu solicitat). 

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. 

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 

http://www.usv.ro


Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciile în acord cu 
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. 

Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire si indica, motivat, 
in cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt 
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislaţiei 
aplicabile. 

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

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 E, etaj 1, camera 135 (Registratura USV), între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni 
pana vineri. 

Pentru informaţii suplimentare: 
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: ericab@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. 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII IECTE 
Lucian Opai 
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