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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1047533

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 07.11.2018 16:02

 DATA PUBLICARE: 07.11.2018 16:02

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Adresa: Strada Tomis, Nr. 51
Tel: +40 0241488413



CIF: 2981739

Tara: Romania

Fax: +40 0241488411

E-mail: licitatii@cjc.ro

Punct(e) de contact: Florina Cristache

In atentia: : Florina Cristache

ANUNT



Denumire contract:
1. “Servicii de promovare si publicitate” pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea în valoare a edi ciului roman cu mozai
c”, COD SMIS 116049.”

Data limita depunere oferta:
13.11.2018 12:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79341000-6 - Servicii de publicitate
(Rev.2)

Valoare
estimata:
16.666,66 RON

Caiet de sarcini:
Caiet_sarcini_Invitatie_publicitate.pdf

Descriere contract:
Servicii de promovare si publicitate pentru proiectul “Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea în valoare a edi ciului roman cu mozaic”, C
OD SMIS 116049. Promovarea activităţilor se va realiza printr-un pachet de produse destinate serviciilor de promovare şi publicitate ce urmează a
se achiziţiona, constând în realizarea de materiale destinate vizibilităţii proiectului, respectiv: conferință de presă la lansarea execuției de lucrări, co
nferință de presă la nalizarea proiectului, panou temporar, placă permanentă, realizare clip publicitar, realizare broșuri 500 buc., realizare a șe 25
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0 buc., realizare DVD-uri 250 buc., realizare autocolante 50 buc., conform speci caţiilor tehnice din Caietul de sarcini, ataşat prezentei Invitaţii. Odat
a cu oferta operatorii economici vor prezenta: declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(evitarea con ictului de interese), conform model Formular nr.3, Declaratie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conf
orm Formular 4 si declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca, conform model Formular nr.5.

Conditii referitoare la contract:
Durata contractului: perioada de prestare a serviciilor de promovare și publicitate se va desfășura pe toată durata de implementare a proiectului,
perioadă rămasă de la data atriburii contractului ce face obiectul caietului de sarcini până la nalizarea proiectului, fără a depăși perioada contract
ului de nanțare, respectiv 28.02.2022. În condiţiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza un
ui act adiţional încheiat cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminsitraţiei Publice, contractul de servicii de promo
vare și publicitate va prelungit în mod automat cu acelaşi număr de luni, fără costuri suplimentare.

Conditii de participare:
Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP. Operatorii economici pot posta oferta de preţ in
catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile/produsele de mai sus respectând prevederile art. 4
3 din HG 395/2016, cu modi cările şi completările ulterioare. In condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se regăseşte in catalogul electronic, a
chiziţia directă se va realiza prin intermediul SEAP. Oferta va transmisă: - la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro , sau, - la adresa: Bdul Tomis nr. 51, Con
stanţa 900725, Registratura – Consiliul Judeţean Constanţa. Operatorii economici interesati pot solicita clari cari, prin formularea unei solicitari scri
se pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, până cel târziu cu două zile înaintea termenului limită pentru depunerea ofertelor, iar răspunsul la solicitările
de clari cări va postat în cuprinsul invitatiei postată pe site-ul autorităţii contractante. Propunerea tehnică va respecta cerințele din Caietul de sa
rcini. Propunerea tehnică va întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identi carea facilă a corespondenț
ei cu speci cațiile tehnice din caietul de sarcini. Ofertele care nu conţin date destinate să dovedească îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini, v
or respinse ca ind neconforme. Prestatorul va prezenta Formularul de ofertă și Centralizatorul de prețuri. Preţul ofertei va cuprinde toată gama
de produse şi servicii care fac obiectul achiziţiei, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare pentru realizarea pachetului: avize, transport, depozita
re, încărcare, descărcare, manipulare, montare, întreţinere, publicare, alte taxe ocazionale.Propunerea nanciară va însoţită de propunerea de co
ntract însuşită, semnată şi ştampilată (semnătură autorizată şi ştampila) pe ecare pagină, cu menţiunea de acord cu propunerea de contract.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Documentele achizitiei, inclusiv formularele sunt publicate pe site-ul CJC la adresa www.cjc.ro la secţiunea Anunţuri publice, Achiziţii Publice - Anunţ
uri achiziţii. Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: licitaţii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean C
onstanţa, b-dul Tomis nr.51, Constanţa, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate de autorit
atea contractanta vor respinse. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor respinse. În cazul în care ofertantul selectat
refuză încheierea contractului, va selectat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.
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LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR
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