
Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universităţi 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: MIRAGES FLSC (Metode inovatoare împotriva riscului de abandon şi pentru 
ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării)
Acord de grant nr. 38/SGU/NC/l din 16.11.2017

Suceava, 26.02.2018

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziţia de bunuri: Consumabile pentru instruire

Stimate Doamne/Stimaţi Domni,

1. Beneficiarul Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava -  Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi 
(Necompetitive) derulate în Proiectul privind învăţământul Secundar -  ROSE, şi intenţionează 
să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta 
Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti invitaţi să trim iteţi oferta dumneavoastră de preţ 
pentru următoarele produse:

Lot 1:

Nr.
crt.

Denumirea produselor Cantitate
Preţ Unitar 

estimat, lei fără 
TVA

Valoare totală 
estimata, lei 

fără TVA
Consumabile

1. - set pixuri 60 8,1 486
2. - seturi markere 60 13,5 810
3. - cutii creioane colorate 60 5,4 324
4. - ascuţitori 60 3,78 226,80
5. - banda corectoare 4 10 40
6. - fluid corector 10 2,91 29,1
7. - radiere 10 2 20
8. - capsatoare profesionale 2 56,7 113,40
9. - cutii capse 10 4,05 40,50
10. - perforatoare 2 56,7 113,40
11. - topuri hârtie albă 20 16,2 324
12. - topuri hârtie colorată 4 44,55 178,20
13. - bibliorafturi 9 4,05 36,45
14. - caiete mecanice şi rezerve 

caiete
60 12,96 777,60

15. - coli etichete autoadezîve 100 0,24 24,30
16. - cub post-ituri 1 32,4 32,40
17. - top coperte 1 24,3 24,30
18. - pachet spire din plastic 

indosariere
1 12,15 12,15

Total fara TVA 3.612,60 lei 
fara TVA



Lot 2:

Nr.
crt.

Denumirea produselor Cantitate
Preţ Unitar 

estimat, lei fără 
TVA

Valoare totală 
estimata, lei fără 

TVA
1. Panou plută (minimum 

90xl20cm) 1 88,07 88,07

2. Whiteboard magnetic rotativ 2 

feţe 120x240 cm START Premium 

(cu set 4 markere 

whiteboard+burete)

1 1.487 1.487

Total fara TVA 1.575,07 lei fara 
TVA

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru un lot sau pentru amândouă loturile,

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă ia:

Adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Strada Universităţii nr. 13, corp F, 
Suceava 

Telefon/Fax: 0330/103703 
E-mail: lucian.opait@usm.ro 
Persoană de contact: Lucian Opaiţ

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-maii sau fax. {E posibil ca Beneficiarul să solicite 
transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original.)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 
este: 07.03.2018, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi 
respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să inciudă şi preţul pentru ambalare, transport, montare 
(pentru lotul 2) şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinaţie 
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Strada Universităţii nr. 13, corp A, Suceava. Oferta 
va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

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

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului 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 ofertanţi 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 cel mai mic 
preţ total evaluat fără TVA, pe loturi.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Lucian Opaiţ 
Semnătură:

mailto:lucian.opait@usm.ro


Anexa

Termeni si Condiţii de Livrare*1
Achiziţia de Consumabile pentru instruire

Proiect: ROSE MIRAGES FLSC
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 
Ofertant: ____________________

1. Oferta de aretfa se completa de către Ofertant]

Nr. crt.
(1)

Denumirea produselor
(2)

Cant.
(3)

Preţ
unitar
(4)

Valoare 
Totală fără 

TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totală 
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL

2- Preţ fix:Pretul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 
contractului.

3. Grafic de livra re: Livra re a se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ 
Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa 
de către Ofertant]

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare

4- Platafacturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală 
indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de 
livrare.

5. Garanţie: pentru produsul White Board Magnetic garanţia producătorului va fi de cel puţin 2 
an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii 
garanţiei, în detaliu.

B* Instrucţiuni de ambalare:

1 Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A -  Specificaţii Tehnice solicitate).
Ofertanţii completează formularul cu oferta lor- pct. 1, pct 3 si pct.7B - şi îi returnează Beneficiarului semnat, 

dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor 
timpul transportului către destinaţia finală.



7. Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificaţiile tehnice ale bunurilor):

A. Specificaţii tehnice solicitate B. Specificaţii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Denumire produs Marca /  modelul produsului

- set pixuri

- seturi markere

- cutii creioane colorate

- ascuţitori

- banda corectoare

- fluid corector

- radiere

- capsatoare profesionale

- cutii capse

- perforatoare

- topuri hârtie albă

- topuri hârtie colorată

- bibliorafturi

- caiete mecanice

- eserve caiete mecanice

- coli etichete autoadezive

- cub post-ituri

- top coperte

- pachet spire din plastic indosariere

- panou pluta {minim 90xl20cm)
- Whiteboard magnetic rotativ 2 feţe 120x240 
cm
Descriere generală Descriere generală

-  set pixuriiminimum şase pixuri în culori 
diferite;
-  set markere evidenţiatoare, în minimum şase 
culori, pentru toate tipurile de hârtie;
- cutie creioane colorate: minimum 12 creioane 
lungi, în diferite culori;
-  ascuţitoare dublă cu rezervor (eventual şi 
radieră), formă/culoare atractivă;
- aparat cu bandă corectoare, minimum 5mmx6 
m, care acoperă literele tipărite, cerneala şi tuşul, 
uscare instantanee;
-  fluid corector pentru hârtie, carton sau folie, 
cu uscare imediată;
-  radieră în formă originală, care nu se 
sfărmiţează excesiv;
-  capsator profesional pentru 100 coli;

-  cutie capse pentru capsator profesional;

-  perforator metalic minimum 70 de coli;



-  top hârtie albă A4,80 g/mp, minimum 500 
coli/top, grad înalt de alb, pentru imprimat alb- 
negru şi color la orice fel de imprimantă;
-  topuri hârtie colorată, compatibilă cu

imprimante de orice fel, minimum 500 coli în 
top (disponibilă în patru culori diferite, câte 
una pentru fiecare top)

-  biblioraft plastifiat 7-8 cm roşu;

-  biblioraft plastifiat 5 cm roşu;
-  caiet mecanic din carton rigid laminat, format 

A, cu două inele, 40mm (preferabil roşu);
-  rezervă caiet mecanic A4, pentru două inele, 

foi dictando;
-  top coli etichete autoadezive, compatibile cu 

imprimante;
-  cub notite adezive tip post-it, diverse culori, 

minimum 450 file;
-  top coperţi indosariere A4100 buc.
-  pachet 100 buc. spire din plastic pentru 

îndosariere, 8mm, A4;
- panou plută (minimum 90xl20cm).
- Whiteboard magnetic rotativ 2 feţe 120x240 

cm
Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar
Whiteboard magnetic rotativ

-  suprafaţă rezistentă ia zgârieturi, cu ramă 
din aluminiu;

-  tăviţă pentru markere;
-  utilizare multiplă: atât cu magneţi cât şi 

cu markere pentru whiteboard;
-  scrierea se face cu markere lavabile iar 

ştergerea cu burete;
-  stativ din aluminiu mobil prevăzut cu 4 

roti ce permite rotirea tablei pentru o 
vizualizare foarte buna din toate 
unghiurile.

De taliile specifice şi stan dardele tehnice ale 
produsului ofertat

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar
Whiteboard magnetic rotativ

-  scrierea se face cu markere lavabile, iar 
ştergerea cu burete;

-  stativ din aluminiu mobil prevăzut cu 4 
roţi ce permite rotirea tablei pentru o 
vizualizare foarte bună din toate 
unghiurile.

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat

Piese de Schimb 
Instrumente şi Accesorii
Set markere whiteboard cu vârf rotund, în diverse 
culori, şi burete;
Set magneţi pentru whiteboard



Manuale
Cerinţe de întreţinere

NUMELE OFERTANTULUI.
Semnătură autorizată__
Locul:
Data:


