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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziţia de lucrări

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava a primit un grant de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management a! Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi pentru universităţi - Centre de învăţare derulate în Proiectul privind 
învăţământul Secundar -  ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru 
contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, 
sunteti invitaţi să trim iteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele lucrări:

Art. de 
lucrare Descrierea lucrării

Unitate de 
măsură Cantitate

1
Zugrăveli iavabile inclusiv pregătirea suprafeţelor, repararea şi 
amorsarea acestora, culoare alb - bej

MP 500

2 Glet de ipsos la pereţi (reparaţii) MP 35
3 Glet de ipsos la tavane (reparaţii) MP 25

4 Folie de protecţie din PVC pentru pardoseală MP 165

5 Mochetă MP 165

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului 
estimativ al lucrărilor (inclusiv schiţele şi specificaţiile aferente), anexat acestei cereri {Anexa A). 
Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanţi în orice moment înainte de depunerea 
ofertelor. Activităţile trebuie finalizate în termen de 30 de zile de Ia emiterea ordinului de 
începere de către beneficiar cu cel puţin 35 de zile înainte de 30.09.2018.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii 
şi condiţiile de execuţie precizate şi va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea "Ştefan cel Mare", str. Universităţii, nr. 13, corp E- Registratură 
Telefon/Fax: 0230-522978 int. 422 
E-mail: lucian.opait@usv.ro 
Persoană de contact: Lucian OPAIŢ

mailto:lucian.opait@usv.ro


Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. In cazul ofertei transmise prin E- 
mail/fax, ofertantul va trimite oferta în original, în termen de 7 zile calendaristice d e  la data limită 
pentru primirea ofertelor.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
09.07.2018, ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi costurile legate de transport, instalare/montare şi 
orice alte costuri locale necesare execuţiei lucrărilor la următoarea locaţie Universitatea "Ştefan 
cel Mare", corp A, Bibliotecă - sala de lectură. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat 
separat.

Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de  la data limită 
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de următoarele documente de calificare:
i. copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să 

rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii ş i domeniul de 
activitate ce trebuie să includă şi execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de 
achiziţie.;

ii. informaţii privind experienţa anterioară a firmei şi contracte similare (obiect, valoare), 
însoţite de documente care să ateste executarea cu succes a acestora;

Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care îndeplinesc 
cerinţele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care 
îndeplineşte toate cerinţele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, şi care oferă ce! 
mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să 
depuneţi o ofertă sau nu.
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CAIETUL DE SARCINI
Achiziţia de lucrări

Denumirea achiziţiei:

Renovare spaţiu 2 centru (Sală de lectură Corp A) 
A. SPECIFICAŢII TEHNICE_________________________

Specificaţii tehnice solicitate-lucrări propuse
1. Lucrări de zugrăveli lavabile în două straturi, inclusiv pregătirea suprafeţelor, repararea şi 

amorsarea acestora
2. Lucrări de reparaţii cu glet de ipsos la pereţi
3. Lucrări de reparaţii cu glet de ipsos la tavane
4. Lucrări de protecţie cu folie PVC pardoseală, inclusiv izolare cu bandă de protecţie corpuri 

de iluminat, întrerupătoare, prize, contur uşi şi ferestre
5. Lucrări de montaj mochetă prin lipire

Specificaţii tehnice solicitate -  pentru materiale
1. Zugrăveli - Se va folosi var lavabîl DANKE sau echivalent culoare alb sau bej. Materialele 

livrate vor fi însoţite de fişe tehnice şi/sau certificate de calitate.

2. Mocheta -  Se va folosi mochetă tip FAVORIT sau echivalent, culoare grena. în preţul 

mochetei va fi inclusă şi manopera pentru montarea acesteia. Materialele livrate vor fi 

însoţite de certificatul de calitate. Caracteristici: prezentare: mocheta rolă cu lăţimea de 

4m; clasa de trafic 31/23; înălţimea firului: 7 mm; material 100% polipropilenă; ţesătura 

structurată; gretutatea firului: 910 g/mp ± 10%; greutate totală: 1450 g/mp ± 10%; suport 

latex; rezistentă ia scaunul cu rotile; respectă cerinţele EN 14041 sau echivalent; rezistenţă 

la foc; Efl sl, conform EN 13501-1 sau echivalent.

Specificaţii tehnice solicitate -  garanţia de bună execuţie
1. Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se constituie 

prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

Specificaţii tehnice solicitate-termen de execuţie

1- Termenul de execuţie este de 30 zile calendaristice de la data emiterii, de către autoritatea 

contractantă, a ordinului de începere a lucrărilor.

Specificaţii tehnice solicitate -  perioada de garanţie

1. Perioada de garanţie: 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor.



Art. de 
lucrare

Descrierea lucrării
Unitate

de
măsură

Cantitate
NECESAR ESTIMAT

Termen de execuţie
material manoperă utilaje

1

Zugrăveli lavabile 
inclusiv pregătirea 
suprafeţelor, 
repararea şi 
amorsarea acestora, 
culoare a!b - bej

MP 500,00 X X X

30 zile calendaristice 
de la data emiterii, de 

către autoritatea 
contractantă, a 

ordinului de începere 
a lucrărilor şi nu mai 
târziu de 30.09,2018

2

Glet de ipsos la pereţi 
(reparaţii)

MP 35,00 X X X

30 zile calendaristice 
de la data emiterii, de 

către autoritatea 
contractantă, a 

ordinului de începere 
a lucrărilor şi nu mai 
târziu de 30.09.2018

3

Glet de ipsos la tavane 
(reparaţii)

MP 25,00 X X X

30 zile calendaristice 
de la data emiterii, de 

către autoritatea 
contractantă, a 

ordinului de începere 
a lucrărilor şi nu mai 
târziu de 30.09.2018

4

Folie de protecţie din 
PVC pentru 
pardoseală, inclusiv 
izolare cu bandă de 
protecţie corpuri de 
iluminat,
întrerupătoare, prize, 
contur uşi şi ferestre

MP 165,00 X X X

30 zile calendaristice 
de la data emiterii, de 

către autoritatea 
contractantă, a 

ordinului de începere 
a lucrărilor şi nu mai 
târziu de 30.09.2018

5

Mochetă, inclusiv 
lipire

MP 165,00 X X X

30 zile calendaristice 
de la data emiterii, de 

către autoritatea 
contractantă, a 

ordinului de începere 
a lucrărilor şi nu mai 
târziu de 30.09.2018

Total

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE Şl APROBĂRILE NECESARE

Nu este cazul

Director grant,

Camei TipRCU

Ctok

/

25.06.2018


