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Nr. 205/19.10.2018 

INVITAȚIE 

DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE 

în cadrul proiectului Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic 
 

 

 1. INFORMAȚII GENERALE 

             Achizitor: 

UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA din  CONSTANȚA, persoană juridică de 

drept privat, cu sediul în Constanța, bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.13.  

Persoana de contact: Munteanu Iuliana Gabriela, prorector  

Telefon: 0722680455 

 E-mail: gabrielamunteanu@andreisaguna.ro 

 

vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii închiriere sală în cadrul 

proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 

112412. 

Procedura de achiziție este în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016, privind aprobarea 

procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. 

           CPV  7031000 – 7 - Servicii de închiriere sală 

         Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Va fi declarată câștigătoare oferta care are 
valoarea totală cea mai scăzută. 
            Valabilitatea ofertei: minim 90 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 
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                2. PREZENTAREA OFERTEI 

   Limba de redactare a ofertei – limba română. 

   Valoarea estimată este de 4.000,02 lei (TVA inclus). 

              Oferta va fi exprimată în lei fără și cu TVA conform Formular 1 si Formular 2. 

               Nu se acceptă oferte alternative; oferta va avea caracter ferm - prețul contractului nu se 
modifică. 

               Adresa unde se depun ofertele: Univertsitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța,                  
bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.13 sau prin email la proiect@andreisaguna.ro.  

Data limita pentru depunerea ofertelor:  23 octombrie 2018 ora 24,00. 

             Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora 
stabilite în acest sens, vor fi respinse. 
 
              Data deschiderii ofertelor: 24 octombrie 2018 ora 10,00. 
 

 Descrierea cerințelor minime a produselor ce vor fi achiziționate: 

Asigurarea serviciului de închiriere sală pentru 8 evenimente organizate, astfel: 

  Tg.Jiu- 25.10; Botoșani - 01.11; Alba Iulia - 13.11; Arad - 22.11 ; Oradea - 23.11; 

Slobozia - 26.11; Constanța - 27.11; București - 28.11. 2018 

Durata fiecărui eveniment este de 4 ore. 
În cadrul fiecărui eveniment vor participa min. 15 de persoane. 
 
Condiţiile minime de calitate şi specificaţiile tehnice pentru realizarea serviciului propus 

a fi achiziţionat se prezintă după cum urmează: 

Condiţiile minime de calitate şi specificaţiile tehnice pentru realizarea serviciului propus 
a fi achiziţionat se prezintă după cum urmează: 

 Sala închiriată va fi dotată cu mobilier și va avea o capacitate de min. 15 de 
persoane; 

 Sala va fi dotată cu videoproiector și ecran de proiecţie. 
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 Documente care trebuie sa însoțească oferta: 

Pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale ofertanţii vor 

depune (în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, 

cu menţiunea „conform cu originalul”): 

a. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau certificat de 

înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial la judecătorie, după caz;  

b. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; (Formular 3) 

 

            Plata se va efectua după livrarea și recepția acestora, în termen de 10 zile de la data 

emiterii si inregistrarii  facturii la sediul achizitorului . 

Furnizorul va emite factura după data de recepție a serviciilor care fac obiectul prezentei 

achiziții, confirmată prin aprobarea de către achizitor a recepției cantitative și calitativă. 

 

 

 

REPREZENTANT LEGAL 

                                          Prof.univ.dr. Aurel PAPARI 


