
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014- RO 10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de
risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi
pentru promovarea incluziunii sociale”
Cod proiect  PEH 078 – GLEP PLUS
Localizare Regiunea de Nord Est si Regiunea de Nord Vest
Promotor de Proiect: Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
Perioadă de derulare proiect: 31.10.2016-28.02.2017

Surse de finanţare

33H/SEE/14.07.2015, cu titlul „Initierea de grupuri locale de Educatie
parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea
incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii familiale de risc- PEH078-
PP – GLEP PLUS”” a următoarelor servicii, menţionate la poziţia 2 în lista achiziţiilor
publice planificate în anul curent de implementare a proiectului (31.10.2016 -28.02.
2017)

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, în calitate de partener în cadrul
proiectului, lansează achiziţia directă „Servicii organizare evenimente”.

Obiectul achiziţiei

Obiectul achiziţiei îl constituie / reprezintă achiziţia de „Servicii organizare
evenimente” PEH078-PP – GLEP PLUS

Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Valoare estimată fără TVA este de 10.568,81 lei.

invitatie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTA

Servicii organizare evenimente

Proiectul „Initierea de grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer
multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor

aflati in situatii familiale de risc- PEH078-PP – GLEP PLUS”

- Data deschiderii 14.12.2016, ora 15:00



Criteriul aplicat

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut

Informatii administrative: Caietul de sarcini si Formularul de contract sunt atasate
prezentei invitatii.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI

Data limita de depunere a ofertelor 14.12.2016  ora  11:00

Data limita de valabilitate a ofertelor 15 de zile de la data depunerii ofertelor

Condiţii de livrare:

Prestarea serviciilor se va realiza în termen de maxim 3 zile de la transmiterea
comenzii ferme.

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

Preţul: preţul este ferm şi nu se actualizează.

Ofertele vor fi trimise în atenţia:

Numele si Prenumele: ing. Elena Doina Kutkut

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, str.Universităţii, nr. 13, Birou Investiţii

Telefon: 0230 216147/ int. 417

Fax: 0230 523747

Email: doina_kut@yahoo.com

Web: www.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 locală), cu
excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

Director proiect,
Ioana Andreea Cozianu

http://www.usv.ro/

