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ANUNŢ NR. 03 /10.02.2015 
PRIVIND ACHIZIŢIA DE  

CAUCIUCURI ALL SEASON 

 Pentru proiectul cu titlul 
DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA  
OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII,  

cod proiect POSDRU/156/1.2/G/133630 
DATA PUBLICĂRII PE PAGINA PROPRIE DE INTERNET: 11/02/2015 

TERMEN LIMITĂ: 18/02/2015 
 
 

1. SURSE DE FINANŢARE 
 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu 
titlul DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA  OPORTUNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII, cod proiect POSDRU/156/1.2/G/133630, finanţat prin Fondul 

Social European, Programul Operaţional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. 
 

2. SCURTĂ DESCRIERE A OBIECTULUI ACHIZIŢIEI 
 

În cadrul acestui proiect este prevăzută achiziția de accesorii pentru autovehiculul SV-50-USV utilizat 
în cadrul proiectului. Astfel, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava intenționează să 
achiziționeze 4 cauciucuri ALL SEASON (vară-iarnă) 195/65 R15, în luna februarie 2015, cu 
următoarele specificații tehnice: 

A. Clasa de eficienta a consumului de combustibil – minimum clasa E 
B. Clasa de aderenta pe teren umed – minimum clasa E 
C. Clasa si valoarea de zgomotul exterior la rulare – maximum 70 dB 

 
 
3. COD CPV:  

 
34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule 
 

4. PREŢUL 
 

Oferta va fi redactată în limba română şi trebuie să fie exprimată în RON fără TVA. Prețul ofertat=preț 
4 cauciucuri ALL SEASON, valabil la data transmiterii invitaţiei de participare.  

 
5. CRITERIUL APLICAT 
 

Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut”. 
 
6. TERMENUL LIMITĂ 
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Termenul limită de depunere a ofertelor (5 zile lucrătoare după data publicării anunţului publicitar): 
18.02.2015, ora 16.00 (ora locală).  
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau trimisă la o altă adresă decât 
cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului. 

 
7. VALABILITATEA OFERTEI 
 

Toţi ofertanţii vor specifica termenul de valabilitate al ofertei. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 
zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.  

 
 
8. DATE DE CONTACT ALE ACHIZITORULUI, ADRESA LA CARE SE DEPUN OFERTELE 
 

Numele şi Prenumele persoanei de contact: Opaiț Lucian 
Telefon: 0330/103 703 
Fax: 0330/103 703 
Email: lucian.opait@usv.ro 
Web: www.usv.ro   
Strada Universităţii, nr. 13, corp E, camera E135 (registratura), cod poştal 720229, Localitate: Suceava, 
Ţara: România  

 
9. INVITAŢIA DE A CONTACTA ACHIZITORUL PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 09.00 - 
16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, printr-o solicitare scrisă depusă la adresa de mai 
sus.  

 
10. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 
 

 Toţi ofertanţii vor depune o declaraţie pe propria răspundere precum că nu se încadrează în nici 
una din situaţiile de natură a determina apariţia conflictului de interese, în sensul art. 691 din O. 
U. G. nr. 34/2006, modificată. 

 
11. MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/OFERTANTULUI ASOCIAT  
(conform prevederilor art. 181 din OUG 34/2006, modificată) 

 se află în stare de faliment sau în curs de lichidare, afacerile le sunt administrate de către 
instanţele judecătoreşti, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-au suspendat activităţile comerciale, 
fac obiectul unor proceduri legate de astfel de probleme sau se află într-o situaţie analogă ce 
decurge dintr-o procedură similară prevăzută de legislaţia sau reglementările naţionale; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit 

http://www.usv.ro/
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 în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 

 a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 

 prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

 
 

12. MOTIVE DE EXLUDERE PENTRU ÎNCADRAREA ÎNTR-UNA DIN URMĂTOARELE SITUAŢII DE 
NATURĂ A DETERMINA APARIŢIA CONFLICTULUI DE INTERESE  

 

 membri ai consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare a 
ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante; 

 acţionarii sau asociaţii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ terţului 
susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante; 

 persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi 
asociaţi/subcontractanţi/terţi susținători; 

 persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi/ofertanți asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. 

 
Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului documente pe care le consideră edificatoare 
pentru a se asigura că niciunul dintre ofertanţi nu se află în situaţiile de excludere prevăzute la art. 
691 din O. U. G. nr. 34/2006. 
 


