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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „Bursa de proiecte”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62885
Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE
SERVICII DE MULTIPLICARE
pentru proiectul:
“Bursa de proiecte”
Contract nr. POS DRU/86/1.2/S/62885
- Data: 06.06.2011 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava a demarat în data de 1.11.2010 proiectul cu
titlul: “Bursa de proiecte”, Cod proiect (ID): 62885, cofinanţat din Fondul Social
European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”. Proiectul va fi implementat pe o
perioadă de 30 de luni.
Surse de finanţare
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, în calitate de partener în cadrul proiectului,
lansează procedura de achiziţie de servicii de multiplicare, respectiv procedura de
achiziţie directă.
Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie / reprezintă achiziţia de servicii de multiplicare pentru
proiectul cu titlul “Bursa de proiecte”, Cod proiect (ID): 62885.
Cod CPV:
79823000-9, Servicii de tipărire şi de livrare
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Cerinţe minimale
Condiţii de prestare: executarea şi livrarea comenzii se va realiza în termen de MAXIM
24 de ore de la transmiterea comenzii ferme/notificării, însoţită de documentul de
multiplicat, în format fizic sau electronic.
Standarde de calitate: ofertantul va pune prin oferta tehnică la dispoziţia beneficiarului
CV-ul pentru cel puţin o persoană desemnată pentru derularea contractului.
Recepţie: Plata se va face pe bază de facturi parţiale, după semnarea unui proces verbal
de recepţie a serviciilor prestate. Prestatorul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau
împuternicit la sediul beneficiarului la data recepţiei.
Preţul: preţul este ferm şi nu se actualizează.
Scurtă descriere a obiectului contractului-termenii de referinţă ai serviciilor
Prestatorul va asigura servicii de multiplicare documente specifice pe proiect (înregistrare
grupuri ţintă, testare cursuri pe grupuri pilot, documente aferente cererilor de rambursare).
Se vor asigura servicii de multiplicare color/alb-negru pentru documente format A4,
precum şi livrarea acestora la sediul beneficiarului.
Numărul estimat de pagini de multiplicat, format A4, este de aproximativ 12000.
Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011, ora 10:00 (ora locală). Orice ofertă
primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi, sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de
achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor.
Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Numele si Prenumele: jr. Eugenia MUNTEANU
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, str.Universităţii, nr. 13, Birou Achiziţii Publice
Telefon: 0230/216147, int. 297
Fax: 0230/216147, int. 306
Email: iulianc@seap.usv.ro
Web: www.seap.usv.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.

