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Invitaţie privind consultarea pieţei pentru “Servicii faza Studiu de 
fezabilitate (SF) - Instalaţii de ventilare şi climatizare C o rp  E”

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează consultarea pieţei pentru 
Servicii faza Studiu de fezabilitate (SF)- Instalaţii de ventilare şi climatizare Corp E

Obiectul consultării: Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un obiectiv m ix t de investiţii (în 
accepţiunea HG 907/2016)

Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

A . A A 5 A
Surse de finalitate: Venituri proprii rectorat

7 \ 7 ' 7 7
Descriere consultare: Autoritatea contractanta doreşte o estimare a valorii pentru Servicii faza Studiu 
de fezabilitate (SF) -  Instalaţii de ventilare şi cliinatizare Corp Ei  Aceasta va cuprinde toate 
cheltuielile necesare prestării acestui serviciu. Consultarea pieţei se realizează în  vederea pregătirii 
achiziţiei şi pentru informarea operatorii or-.economici .cu privire ia planurile de achiziţie şi cerinţele 
avute in vedere.

Aspecte supuse consultării: Estimarea valorii achiziţiei de Sei/vicii faza  Stucjiu de fezabilitate (SF) -  

Instalaţii de ventilare\şi climatizare Corp E  \ j  I I  I

Informaţii administrative:
Limba de redactare a ofertei: Româna 
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEÎ 
Data limita de depunere a ofertelor 13.04.2017 
Data limita de consultare a ofertelor jl9.0j4.2017 
Data limita de valabilita  ̂ ™ -ie a ofertelor:! 60 zile

Modalitatea de desiaşurare: Ofertele
Telefon/fax: 0330 103703, E-mail: e

si eventualele solicitări de
richb@usv.ro, gina@usv.ro

clarificari vor fi trimise Ia:

i
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de Ia data limită pentru depunerea 
ofertelor. Se solicită ofertă cu tariful în lei fără T.V.A. pe intreaga oferta.

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

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLK^C 
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ADMINISTRATOR FINANCIAR, 
Adm. fin. Erica FEDEREAC 6

--

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.ra

mailto:richb@usv.ro
mailto:gina@usv.ro
http://www.usv.ra

