
Universitatea 
Mm- Ştefan ce! Mare 
usu Suceava

Invitajie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ  
“Servicii de verificare, întreţinere şi reparare instalaţii detecţie, 
semnalizare şi alarmare incendiu (IDSAI) precum şi instalaţii de 

evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi — pentru anul 2018”

- Data deschiderii ofertelor 13.02.2018, ora 13.00

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia directă 
“Servicii de verificare, întreţinere şi reparare instalaţii detecţie, semnalizare şi alarmare 
incendiu (IDSAI) precum şi instalaţii de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi -  pentru

anul 2018”

Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de “Servicii priv ind verificarea, 

întreţinerea şi repararea  instalaţiilor pentru  detecţie, semnalizare şi a la rm are  incendiu 
(IDSAI), precum şi a instalaţiilor ;de evacuare a fumului şi gazelor fie rb in ţi” existente în 
următoarele corpuri de clădire ce aparţin Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava:

- Corp A (IDSAI);
- Corp C (IDSAI 4- instalaţie evacuare fum);
- Corp D (IDSAI + instalaţie evacuare fum);
- Corp E (IDSAI + instalaţii evacuare fum);
- Corp F (IDSAI + instalaţii evacuare fum);
- Corp G (IDSAI);
- Corp H (instalaţie evacuare fum);
- Corp K (IDSAI);
- Corp M -  Planetariu (IDSAI);
- Cantina studenţească (IDSAI);
- Cămin studenţesc nr. 2 (IDSAI + instalaţii evacuare fum);
- Cămin studenţesc nr. 3 (IDSAI);
- Cămin studcnţesc nr. 4 (IDSAI + instalaţie evacuare fum);
- Cămin studenţesc nr. 5 (IDSAI);
- Cabana „Şipoţel” Com. Râşca (D ~ 65 Km faţă de USV) - (IDSAI);
- C.T.I.D. Vatra Domei (D ~ 120 Km faţă de USV) - (IDSAI + instalaţie evacuare

fum).

Surse de finanţare: Venituri proprii + venituri cămine cantină 

Cod CPV: 50610000-4 - Servicii de intretinere şi reparaţii a echipamentelor de securitate 

Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut” pentru 

întreaga ofertă, deoarece se urmăreşte folosirea eficientă a resurselor alocate, efectuarea unor 
servicii prompte şi de calitate, precum şi stimularea concurenţei între operatorii economici.
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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 13.02.2018, ora 09,00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.

Recepţie: Plata se va face prin ordin de plata, după semnarea documentelor de recepţie 
a serviciului; prestatorul 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 pană la 31.12.201 8.

Valoare estimată fără T.V.A.: 48.675 lei

DOCUMENTE DE CALIFICARE:
- Certificat constatator în original sau copie conform cu originalul, emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de 
activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în acest 
document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

- Dovada dreptului de prestare a serviciului solicitat în prezentul caiet de sarcini, 
prezentând în copie autorizaţiile aferente. în termenul de valabilitate, emise conform legii de 
către Centrul Naţional de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, în conformitate cu 
prevederile art. 19, lit. 1 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 140. al. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 -  Norma 
generală de apărare împotriva incendiilor, art. 1, al. 2, lit. b din Ordinul M.A.I. nr. 87/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, art. 5.6.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a 
construcţiilor Partea a IlI-a -  Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, 
Indicativ PI 18/3 -  2015, precum şi art. 6.1.1 din Ordinul 1615/02.11.2001 privind aprobarea 
Reglementării tehnice -  Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea dispozitivelor şi 
sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii, în caz de incendiu -  
Indicativ GP 063 -  01. Prestatorul serviciului solicitat, trebuie să se regăsească pe lista 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

- Dovada experienţei similare (prin contracte, procese verbale de recepţie semnate de 
către beneficiar, etc);

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. Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie 
prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de 
amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru 
secţiunea Clauze Obligatorii.



OFERTELE FINANCIARE vor cuprinde atât preţul lunar cât şi pentru o perioada de 
maxim 11 luni, care să includă cheltuielile cu personalul, valoarea materialelor necesare 
operaţiunilor de verificare şi întreţinere.

Ofertele incomplete nu vor fi luate In considerare.

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 vineri, sau prin e-mail la adresa 
ericab@usm.ro.

Oferta financiară va fi postată de către ofertantul câştigător şi în catalogul SEAP 
disponibil Ia pagina de internet www.e-1icitatie.ro.

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

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, 
Jr. Eugeni^MWlTEANU

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 
Adm. fin. Erica FEDEREAC
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