
Anexa 5.2.1 - Invitaţia de narticirtare fSCCl

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universităţi - Categorie de grant SGNU 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Titlul subproiectului: MASI (Motivaţie Academica în Ştiinţe Inginereşti)
Acord de grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017

Nr. înreg.

Suceava,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
privind achiziţia de servicii tipărire/multiplicare support didactic şi materiale necesare pentru

instruire

Denumirea Sarcinii: Achiziţie de servicii tipărire/multiplicare support didactic şi materiale necesare 
pentru instruire
Referinţa: 10 din planul de achiziţii 

introducere:
în baza Acordului de Grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN) -  Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), 
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru 
Universităţi - Categorie de grant SGNU, derulate în cadrul Proiectului privind învăţământul Secundar - 
ROSE un grant pentru implementarea subproiectului MASI (Motivaţie Academica în Ştiinţe 
Inginereşti) şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de servicii 
tipărire/multiplicare support didactic si materiale necesare pentru instruire.

In acest sens, sunteţi invitaţi să trim iteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele 
produse şi servicii:_________________________
Nr.
crt.

Denumirea produselor Cantitate Valoare totală estimată, lei 
f i r i  TVA

1 Multiplicare materiale tip A4 62.000 buc 5601 lei
*) Specificaţii tehnice anexate

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele si serviciile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la :
Adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare", Strada Universităţii nr.13, corp E -  Registratură 
Telefon /  Fax 0330103703 
E-mail: gina@usv.ro
Persoană de contact: Şef achiziţii Eugenia Munteanu

4. Se acceptă ofertele transmise în original, prin e-mail sau fax.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
28.02.2018, ora 16.00. Orice ofertă primită după termenul limită este respinsă.

mailto:Rina@usv.ro


6. Preţul ofertat Preţul ofertat trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare şi 
orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Universitatea „Ştefan cel 
Mare", Strada Universităţii nr.13. Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valoarea ofertei Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 de zile de la cfata limită 
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin.5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoţită de o copie a Certifi catului de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul,
persoanele autorizate /  administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi -furnizarea 
bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie.

9. Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţii calificaţi şi care 
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se -va acorda 
firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cei mai mic preţ total 
evaluat fără TVA, pe loturi.

10. Termen maxim de livrare: maxim 24 ore de la emiterea bunului de tipar de către autoritatea ( 
contractantă.

11. Vă rog să confirmaţi în scris primirea prezentei invitaţii de participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. Ofertanţii care au sediul social în municipiul Suceava, pot 
confirma primirea invitaţiei prin e-mail (Pct.3), specificând la subiect „Confirmare primire invitaţie 
participare achiziţie -  U5V/AG74"

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laurenţiu Dan MILIC1
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT
Semnătur



Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universităţi - Categorie de grant SGNU 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava,
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Titlul subproiectului: MASI (Motivaţie Academica în Ştiinţe Inginereşti)
Acord de grant nr. 74/SGU/NC/l din 13.12.2017

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
privind achiziţia de servicii tipărire/multiplicare support didactic şi materiale

necesare pentru instruire

Denumirea Achiziţiei: servicii tipărire/multiplicare support didactic şi materiale necesare pentru 
instruire

Nr.
crt.

Specificaţii tehnice solicitate

1

Denumire serviciu: tipărire/multiplicare support didactic

Descriere generală: tipărire/multiplicare materiale
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar :
Multimplocare /  tipărire tip alb-negru, o fata, A4 support didactic şi materiale necesare 
pentru instruire

Nume: Prof.univ.dr.ing. Laureniu Dan MUICI 
Funcţie: DIRECTOR DE GRANT 
Semnătură:


