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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
PENTRU
ACHIZITIA „SERVICII DE PUBLICITATE PRIN ZIARE SI
INTERNET AFERENTE EVENIMENT – SEMINAR
DISEMINARE REZULTATE GALATI”
Achizitor
Titlu Proiectului

ID proiect POSDRU
Denumirea contractului de
achizitie
Calitatea achizitorului
Obiectul contractului de
achizitie
Cod CPV

Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere si
Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele
in cautarea unui loc de munca din sectorul de
constructii”
57868
Contract de achizitie publica de prestari servicii de
publicitate prin ziare si internet in scopul promovarii
seminarului de diseminare nr. 2 Galati
Beneficiar al proiectului
Servicii de publicitate prin ziare si internet
79341000-6, QA06-3, QA04-7

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor
Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
Adresa: str. Justinian, nr. 11 A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania
Persoana de contact:
Telefon: 0212123762
Andrei Banica
Sergiu Olteanu
E-Mail:sergiu.olteanu@cmc.org.ro
Fax: 0212123761
Adresa de internet: www.cmc.org.ro
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1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 09.03.2012, ora 14.00
1.3. Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 11
A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti.
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

2.1. Denumire contract de
achizitie publica
2.2. Obiectul contractului de
achizitii publice
2.3. Locul de livrare
a
produselor, respectiv prestare
a serviciilor
2.4. Durata contractului de
achizitie publica
2.5.
Estimarea
valorii
contractului

Contract de prestari servicii de publicitate prin ziare
si internet
Obiectul contractului este format din servicii de
publicitate prin ziare si internet
Sediu prestatorului

2.6. Finantarea achizitiei

Fondurile pentru prestarea serviciilor respective
sunt asigurate prin finantare din Fondul Social
European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Contractul se incheie pe o perioada de 2 luni de zile
Valoarea estimată a achizitiei este de 1.200 lei, fara
TVA, echivalentul a 276, 49 Euro, fara TVA, la un
curs de schimb de 4,34 lei/euro. Evaluarea achizitiei
a fost realizata in conformitate cu regulile privind
estimarea valorii contratelor de achizitie publica
prevazut O.U.G. 34/2006.

3. CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE
3.1. Situatia personala
candidatului/ ofertantului

a Nu se solicita

3.2. Capacitatea de exercitare Nu se solicita
a activitatii profesionale

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul
cel mai scăzut.
5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a

romana
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ofertei
5.2. Moneda in care este
exprimat pretul contractului
5.3. Perioada de valabilitate a
ofertei
5.4. Modul de prezentare a
propunerii tehnice sI
propunerii financiare
5.5. Termenul de plata

5.6. Modificarea si retragerea
ofertelor

5.7. Termenul de executie a
contractului
5.8. Clarificari privind
documentatia/ofertele
depuse

Lei
60 zile de la depunerea ofertei
Oferta se poate depune într-un plic netransparent
sau se poate transmite prin mijloace electronice, cum
ar fi e-mail-ul sau fax-ul la sediul achizitorului.
Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau
internet banking, pe baza de factura emisa de catre
furnizor/prestator, in termen de maxim 30 zile
lucratoare de la primirea facturii si semnarea
procesului verbal de receptie a serviciilor si a
produselor .
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligaţia
de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor
respective de catre autoritatea contractanta pana la
data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi
considerate parte a ofertei, pe plicul exterior se va
marca, în mod obligatoriu, inscripţia „MODIFICĂRI”.
Dacă plicul nu este marcat corespunzator,
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o
responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Produsele vor fi livrate in termen maxim 7 zile de la
efectuarea comenzii.
In caz ca se doreste obtinerea de clarificari
suplimentare referitoare la prezenta procedura,
potentialii ofertanti vor adresa cereri scrise catre
achizitor, folosind datele de contact mentionate in
prezenta documentatie si in invitatia de a depune
oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor cereri
prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel
incat sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti,
fara a indica sursa intrebarii. Se va raspunde
solicitarilor de clarificari primite pana cu 1 zi inainte
de termenul limita de depunere a ofertelor.
Raspunsul la solicitarile de clarificari se va afisa in
maxim 1 zi de la data primirii solicitarii de clarificari.
In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit
de scazut sau alte neclaritati, achizitorul poate
solicita clarificari in acest sens.
Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat
in solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde
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in intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau
omisiunea de a raspunde complet vor duce la
respingerea ofertei respective.
5.9. Modalitati de contestare
a deciziei achiziitorului

Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice
potential ofertant care doreste sa depuna oferta,
poate contesta prevederile prezentei documentatii,
precum si modul de evaluare a ofertelor si de
selectare a ofertei castigatoare. Contestatia se
depune in scris si va mentiona, urmatoarele: numele
si adresa contestatorului, numele achizitorului,
numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei,
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de
proba, semnatura persoanei imputernicite sa
angajeze raspunderea contestatorului.
Contestatia se depune cel tarziu in urmatoarele
termene:
- in cazul contestarii unor prevederi ale
documentatiei pentru ofertanti sau a unor
clarificari/modificari emise de achizitor – in
termen de maxim 6 zile de la publicarea
documentatiei.
- in cazul contestarii unor decizii privind
evaluarea ofertelor sau selectarea ofertei
castigatoare – in termen de maxim 6 zile de la
data comunicarii rezultatului procedurii.

5.10. Clauze contractuale
obligatorii, inclusiv conditii
de actualizare/modificare a
pretului contractului de
achizitie

Documentatia pentru ofertanti, precum si decizia de
atribuie va putea fi atacata la organismele de
solutionare a contestatiilor competente.
Inainte de a va adresa organului de solutionare a
contestatiilor contestatorul are obligatia de a notifica
achizitorul cu privire la incalcarea alegata si de a
transmite o copie a contestatiei si achizitorului
Modelul de contract care va fi semnat dupa
selectarea ofertei castigatoare este atasat prezentei
documentatii. Nu vor fi acceptate modificari ale
acestui document dupa comunicarea rezultatului
procedurii, altele decat cele referitoare la
personalizarea acestuia cu datele din oferta
declarata castigatoare.
In cazul in care ofertatii doresc eliminarea sau
modificarea anumitor clauze contractuale, sau
introducerea unor clauze noi, vor solicita acest lucru
prin clarificari sau in cadrul ofertei.
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@picas.ro; www.picas.ro ;www.cmc.org.ro

Pag. 4 / 6

formallitati prealabile si fara interventia vreunei
instante de judecata si/sau organ cu atributii
jurisdictionale, la data admiterii de catre comisia
desemnata de catre achizitor a contestatiei depusa
impotriva deciziei de atribuire a contractului de
achizitie.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a
contractului, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si
punere in intarziere prealabila si fara interventia
vreunei instante judectoaresti ori vreunui organ cu
atributii jurisdictionale.
Pretul contractului de achizitie este ferm si
neajustabil pe toata durata contractului.
Contractul de achizitie va contine datele de
identificare ale partilor semnatare, obiectul, valoarea,
durata contractului, conditii de reziliere, de receptie si
punere in functiune, service, garantie etc.
6. Specificatii tehnice
Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor în calitate de solicitant in cadrul proiectului
„Centre PICAS – Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenta Specializata pentru
somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din sectorul de constructii”
organizeaza procedura de achizitie publica pentru servicii de publicitate in vederea
promovarii Seminarului nr. 2 de diseminare rezultate proiect care se va organiza in
localitatea Galati.
Anunturile publicitare vor fi postate în ziare/cotidiane cu acoperire regionala la nivelul
judetului Galati, precum si pe paginile online a ziarului. Se accepta depunerea ofertelor si
pe fiecare lot in parte. Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale Toate
materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respect cerinţele
Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 in Romania.
Acest
manual
poate
fi
accesat
pe
urmatoul
link:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf
Ofertantul se obligă să asigure serviciile de concepere a machetelor şi pregătire pentru
publicare cu personal calificat în domeniu.
Lotul nr. 1 Publicarea de articole intr-un ziar cu acoperire regionala
Ziar cu apariţie zilnică, exclus ediţii de weekend. Articolele vor fi publicate în cadrul unei
rubrici cu profil de construcţii sau social sau afaceri europene/ fonduri structurale atât în
ziar, dar şi pe web, în variantă on line.
Acoperire: locală
Număr caractere: 1400
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Text şi ilustraţii: alb/negru
Suprafaţă minimă: 1/8 pagina
Termen finalizare machetă: 1 zi lucrătoare de la primirea articolului
Număr minim de exemplare transmise achizitorului din tirajul ziarului în care
vor fi publicate articolele: 4/apariţie
Termen de publicare a articolului: max.1 zi de la primirea comenzii
Grafic de publicare a articolelor: 3 articole în luna martie 2012 (12.03.2012, 13.03.2012,
14.03.2012).
Postare: Marea publicitate
Articolele vor fi alcătuite atât din text cât şi din imagini.
Lotul nr. 2. Postare web banner pe site-ul ziarului.
Site-ul dedicat al ziarului. Formatul cel mare al bannerului va aparea pe pagina de start
si bannerul mic pe pagina de interior.
Specificaţi tehnice publicare banner flash:
Locul de afişare: Pagina de start
Dimensiune Banner — 470 x 70 pixels
Locul de afişare: Pagina de interior
Dimensiune Banner — 150 x 150 pixels
Grafic de postare: 3 postari in luna martie 2012 (12.03.2012, 13.03.2012, 14.03.2012).
Data: 02.03.2012
Redactat si intocmit,
Sergiu OLTEANU
Expert achizitii publice
Avizat,
Simion ILIE
Manager proiect
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