
Universitatea 
Ştefan cel Mare 
>

Suceava

Invitaţie privind depunerea de oferte pentru “Servicii de 
întreţinere şi reparaţii echipamente cămine-cantină”

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează consultarea pieţei pentru 
“Servicii de intreţinere şi reparaţii echipamente cămine-cantină”

Obiectul consultării:\Servicii de întreţinere/preventivă, depanat^, reparaţii asistenţă tehnică 
pentru utilajele enumerate în Anexa 1, în vederea asigurării funcţipnării şi utilizării acestora înpentru utilaj ere enumere 
parametri oprimi \ /  /'

\  \  \  \  \  ! I /  /

Cod CPV: 50532000-3 - Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a 
echipamentului conex \  \ \
Surse de finanţare: Venituri Cămine - Cantină

• * \  V \  \

Descriere consultare: Autoritatea, contractanta doreşte o estimare a valorii contractului, atât lunar cât şi
pentru o perioada de maxim 11 luni, care să includă cheltuie!
necesare operaţiunilor de revizie şi întreţinere Uunară. Cons 
pregătirii acliiziţiei şi pentru informarea operatorilor economici 
cerinţele avute in vedere.

il^ cu personalul, valoarea materialelor
uitarea pieţei se realizează în vederea

su.privire la planuiile de achiziţie şi

Aspecte supuse consultării: Estimarea valorii achiziţiei de servicii ide intreţinere si reparaţii
echipamente cămine can

Informaţii administrat
Limba de redactare a ofc 
Moneda in care se transr

tina

ve:
rtei:

(anexa 1)

Roman:
nite oferta de
\

pre-
Data limita de depunere a ofertelor- -3ll.01 
Data limita de consultare a ofertelor - 03-02.2017 
Data limita de valabilitate a ofertelor: 60 zile

LEI
.2017 ora- 09,00

Recepţie: Plata se va face prin ordin de plata, după semnarea documentelor de recepţie a 
serviciului; executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul 
beneficiarului la data recepţiei.

Preţul: se solicită oferta cu tariful lunar. Preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea 
ofertelor.

Durata contractului: de la data semnării contractului pănă la 31.12.2017.
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Pentru detalii privind necesităţile A.C. se va consulta Caietul de sarcini ataşat.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele şi eventualele solicitări de clarificări vor fi trimise la: Telefon/fax: 03 30 103703 
E-mail: ericab@usv.ro. gina@usv.ro

ŞEF SERVICIU ACHfeîTn PUBLICE, 
Jr. EugeniaM0NTEANU

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 
Adm. fin. Erica FEDEREAC
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