
“Servicii de intretinere şi reparaţii a sistemelor de alarinare^si 
supraveghereyideo pentru anul 2018”

- Data deschiderii ofertelor 08.02.2018, ora 14,00

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie  directă

“Servicii de intretmere şi reparaţii a sistemelor de alarmare si 
supraveghere video pentru anul 2018”

Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de Servicii de întreţinere preventivă, depanare, 
^paraţii şi asistenţă tehnică pentru sistemele de alarmare şi supraveghere video din campusul US V, în 
'.ederea asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametri optimi

Coci CFY: 50610000-4 - Servicii de rep a ra re  şi de în tre ţinere  a ech ipam entu lu i de securitate 
Surse de finanţare: Venituri proprii si venituri Cămine - Cantină

Criteriul aplicat
(riteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut" pentru întreaga 
(fertă, deoarece se urmăreşte folosirea eficientă a resurselor alocate precum şi stimularea 
concurenţei între operatorii economici.

Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.
limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 08.02.2018 ora 09,00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.

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

Durata contractului: de la data semnării contractului pănă la 31.12.2018.

Valoare estimată fără T.V.A.: 10.500 lei;

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
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iceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă d in  caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciul în acord cu 
oate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor 
lepune o declaraţie prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. S e  permite formularea 
le amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar n u  şi pentru secţiunea 
Clauze Obligatorii. Contractul trebuie să conţină, pe lângă clauzele obligatorii şi urm ătoarele elemente: 
■4umăr şi dată de înregistrare. Obiectul principal al contractului. Durata contractului.
Ofertantul va depune un certificat constatator în original sau copie conform c u  originalul, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezu lte  că obiectul de 
ictivitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate î n  acest document vor 
;S reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Ofertele financiare vor cuprinde atât preţul lunar cât şi pentru o perioada de m ax im  11 luni, care să 
includă cheltuielile cu personalul, valoarea materialelor necesare operaţiunilor de revizie şi întreţinere 
unară.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Oate 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, 
h'ire orele 8:00 a.m. si 16:00. de luni până vineri.
Oferta financiară va ii postata de către ofertantul câştigător şi în catalogul SE AP disponibil la pagina de 
nternet www.e-licitatie.ro.
Centru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: ericab@usv.ro

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o 
□lic itare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la 
idresa de mai sus.
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