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Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ
Furnizare echipamente platformă sportivă

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă 

Furnizare echipamente platformă sportivă

Obiectul achiziţiei: Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de echipamente necesare pentru realizarea 
platformei sportive din spatele corpului B (Schiţa este ataşata prezentei invitatii)

Cod CPV: 37442900-8 Aparate de gimnastică multi-gym

Surse de finanţare: Venituri proprii

Criteriul aplicat: Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este cel m ai scăzut preţ pentru 
întreaga oferta.

Informaţii administrative: conform prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 26.10.2018, ora 10:00

Termen de livrare: furnizorul va livra produsele in maxim 30 zile de la comanda ferma.

Recepţie şi plată: Plata se va face după predarea şi recepţia materialelor de către comisia de recepţie a 
universităţii.

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează (acesta va avea incluse cheltuielile de transport).

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data 
depunerii ofertei.

Valoare totală estimată fără T.V.A.: 28.920 Iei;

Nr.
Crt

Denumirea produsului si caracteristicile de identificare si utilizare U/M
Cantitatea
solicitata

0 2 3 4

1

Aparat exerciţii intarire musculatura:
Ansamblu de 7 stâlpi, 1 spalier, 1 scară şi 3 bare transversale, format 
din:
Coliere E000 - Coliere Al 175x140x50 mm -  14 buc
Şurub E000 - Şurub cu sistem de siguranţă, M10, 60 mm -  14 buc
Şurub E000 - Şurub cu sistem de siguranţă, M10, 35 mm -  14 buc
Bare tr. E002 - Ţeavă oţel 1200x033.7 mm -  2 buc
Bare tr. E003 - Ţeavă oţel 1758x033.7 mm -  1 buc
Stâlpi E010 - Ţeavă oţel 3300x0108 mm cu manşon plastic -  7 buc

buc 1
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Spalier E012 - Scară verticală Swedish wall oţel 1200x2073 mm -  1 
buc
Scară E013 - Scară orizontală Monkey oţel 1200x1900 mm -  1 buc

2

Aparat plan inclinat:
Ansamblu din 4 stâlpi, 4 grinzi şi 1 bară transversală, format din:
Coliere E000 - Coliere Al 175x140x50 mm -  6 buc
Şurub E000 - Şurub cu sistem de siguranţă, M10, 60 mm -  6 buc
Şurub E000 - Şurub cu sistem de siguranţă, M10, 35 mm -  6 buc
Bare tr. E001 - Ţeavă oţel 500x033.7 mm -  3 buc
Stâlpi E005 - Ţeavă oţel 1000x0108 mm cu manşon plastic -  2 buc
Stâlpi E007 - Ţeavă oţel 2100x0108 mm cu manşon plastic -  2 buc
Scaun E017-1 - Grindă lemn OAK/LARCH 1650x100x100 mm -  4
buc

buc 1

3
Paralele egale:
Ansamblu bare paralele, format din:
Bare E014 - Ţeavă 2040x1740x048.3 mm -  2 buc

buc 1

4
Panou informativ compus din:
- ţeava 30x40x2mm H 3 m + panou bond 150x100x2 mm cu autocolant 
imprimat - 1 buc

buc 1

SPECIFICAŢII TEHNICE

□  dimensiunile barelor se încadrează total în normele internaţionale necesare pentru a fi folosite 
conform destinaţiei, fiind coordonate cu atleţi profesionişti mondiali şi garantate de certificarea TUV 
EN:16630:2015;

□  capetele stâlpilor în sol variază între 500-700 mm, în funcţie de înălţimea de la sol;

□  stâlpii (0108 mm), barele transversale (033,7 mm), spalierele (033,7 mm), paralelele standarde 
(048,3 mm) sunt realizate din ţeavă metalică de grosime 3.2 mm, oţel galvanizat la  cald; colierele sunt 
din Aluminiu şi la fel sunt tratate corespunzător pentru a fi utilizate în mediul de aer liber;

□  toate elementele din oţel şi aluminiu sunt vopsite în câmp electrostatic de ultimă tehnologie;

□  specificaţii tehnice de montare şi asamblare;

□  panou informativ de exerciţii complexe cu o durată de 30 de minute, un îndrumător de antrenament 
pentru începători, simplu, clar, suficient şi eficient: încălzire muşchi-genuflexiuni-tracţiuni-flotări la 
paralele-ridicare picioare, alternative;

□  Culori: Combinaţie de 2 culori - stâlpii şi barele - Anthracite grey, colierele - Traffic red.

□  Garanţie: garanţie 24 luni la toate elementele (ţevi oţel, coliere aluminiu, grinde de lemn).

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. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciul în acord cu 
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.
Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu 
originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, care va conţine 
codurile CAEN autorizate din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include 
si obiectul achiziţiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a 
ofertelor. Lipsa acestuia duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.



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 F, camera 001, între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până v ineri sau prin email la 
adresa: gina@usv.ro sau ericab@,usm.ro .

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

Oferta financiara va fi postata de către ofertantul castigator si in catalogul SEAP disponibil la pagina de 
internet www.e-licitatie.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 GENERAL ADMINISTRATIV, 
ing. Cătălin VELICU

întocmit
Adm. Fin. Erica FEDEREAC

mailto:gina@usv.ro
mailto:ericab@usm.ro
http://www.e-licitatie.ro


Proiect mediu bare tracţiuni

potrivit sportului de masă Fitness Urban 

şi sportului modern Street W orkout  

(aprox. 85 m 2)

Textul Panoului informativ*

Exerciţii  c o m p le x e
M  A clh M U l l a i la  ( r a p a it  « i c u l i m  ţrtaeljul*

* se va adăuga sigla USV


