
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
la procedura de atribuire a contractului 

de publicitate media prin "cerere de oferte" 
 
 

     
 Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate   corespunde cerinţelor 
caietului de sarcini anexat să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea 
serviciilor de informare, promovare si publicitate a activitatii Primariei si Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria 
 Cod CPSA:9220.11,9220.12, 2212.2 
 Autoritatea contractanta: Municipiul Alexandria str. Dunarii nr.139, judetul Teleorman, email; 
primalex@alexandria.ro, tel0247317732, fax 0247317728; Codul unic de înregistrare 4652660     
 Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de  oferte 
 Sursa de finanţare a contractului: buget local           
Cantitatea si tipul de servicii pentru care se solicita oferte: Minim 72000 cm 2 – maxim 78000 presa 
scrisa locala, minim 3000 cmp – maxim 3200 cm2 presa scrisa nationala, radio local: minim 780 min – 
maxim 1000min.in intervalul orar 07:00-10:00, minim 220 min – maxim 240 min in intervalul orar 10:00-
14:00, minim 400 min -maxim 480 min in intervalul orar 14:00-18:00, minim 400 min – maxim 480 min 
in intervalul orar 18:00-22:00, Televiziune locala: anunturi info text minim 2600- maxim 
2800,transmisiuni in direct ale sedintelor Consiliului Local minim 120 ore- maxim 144 ore si alte 
transmisiuni in direct (concursuri, spectacole, dezbateri publice)minim 60 ore- maxim 64 ore.  
Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman 
Ofertanţii pot depune oferta pentru doar pentru întreaga gamă de  servicii solicitate. 
Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor:4 ani 
 Informaţii şi clarificări: 
       a) compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de 
obţinere: www.elicitatie.ro sau Municipiul Alexandria-PRIMARIA, str. Dunarii nr.139 
Compartiment Achizitii publice si contracte. Telefon 0247317732, int.128 fax 0247317728; 
       b) caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii poate fi descărcat de pe pagina de Internet 
proprie www.alexandria.ro, din sistemul   informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, 
la adresa www.publicitatepublica.ro sau din SEAP. 
       c) data limită pentru solicitarea clarificărilor .20.08.2013 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0247317732, int.128, e-mail 
alina.cioaca@alexandria.ro, persoana de contact Alina CIOACA 
 Data limită pentru depunerea ofertelor 26.08.2013 
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.139 
Registratura 
Limba de redactare a ofertei: ROMANA 
 Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 26.08.2013, ora 13.00, Str.Dunarii, nr.139,Alexandria. 
 Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 
 GARANTIA DE PARTICIPARE: Perioada de valabilitate a garanţiei: 90 de zile de la data 
depunerii ofertelor 
Forma de constituire a garanţiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, în 
condiţiile legii, de o societate bancară ori de o societate de asigurări sau ordin de plată, în Contul 
IBAN al autorităţii contractante: RO46TREZ6065006XXX000167 deschis la Trezoreria 
Alexandria (CIF 4652660),Se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta 



in documentatia de atribuire. Se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. 
Cuantumul garantiei de participare este de 2% din valoarea contractului fara T.V.A., 
reprezentand 7733,87lei. 
Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:  
3866,94 .lei - reprezentând 1% 
Perioada de valabilitate a garanţiei: 90 de zile de la data stabilită pentru depunerea ofertelor. 
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE: Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din 
valoarea totala a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, în conditiile art. 90 alin. (1) si (3) 
din H.G. nr. 925/2006. 
Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului 
in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub 
sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna 
executie conform prevederilor art. 91 - 92 din H.G. 
 Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
Situatia personala a candidatului sau ofertantului : 
 Cerinta nr. 1 
Declaraţie privind eligibilitatea  
-Prezentarea Formularului nr. 1; 
-Prezentarea Cazierului judiciar pentru operatorul economic; 
-Prezentarea Cazierului fiscal pentru operatorul economic. 
Cerinta nr. 2 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
-Prezentarea Formularului nr. 2. 
-Prezentarea Certificatelor fiscale privind achitarea obligatiilor de plati catre bugetul de stat si cel local 
din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata pentru luna 
anterioara celei in care se depun ofertele. -Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta 
(Formularul nr. 3)  
.-Prezentarea Certificatului de participare cu ofertă independentă (Formularul nr. 3) 
-Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006. 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 
- DRAGUSIN Victor- Primar- Ordonator principal de credite;  
- TABACITU Stefan – Administrator public  
- PURCARU Iulian – Secretar; - Abalaru Ion, Brosteanu Mioara-Andreea, Cobârlie Silvia, Curea 
Gina-Georgeta, Doncea Bogdan-Alin, Ghicica Maria, Iotu Mihail-Lucian, Mocanu Daniel-
Marian, Neacsu Alexandru, Neacsu Ionut, Petcu Marian-Dragos, Popescu Dumitru-Dan, Stancu 
Iuliana, Streinu Marius, Talpiga Stelica, Tanase Florentiu, Titirisca Florin Nicusor, Voicila 
Florea, Oprea Eduard Laurentiu - Consilieri locali;  
Nota: 
a.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre 
bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse; 
b.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente 
edificatoare, pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, eliberate de autoritatile competente 
ale tarii de origine, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. 



c. Declaratia pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 
34/2006 va fi depusă de către ofertant, ofertantul asociat, terţ susţinător, subcontractant (în 
funcţie de caz).  
d.Declaraţie privind eligibilitatea şi Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), 
c1) şi d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse şi de către terţul susţinător (daca este cazul). 
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:  
Cerinta nr. 1 
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic . 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de 
zile înainte de data limită de depunere a ofertei (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu 
mentiunea “conform cu originalul”). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 
CAEN din certificatul constatator. 
Capacitatea economica si financiara:  
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe cel mult ultimii trei ani trebuie să fie egală sau 
mai mare decât suma de:.193346 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 
-Prezentarea Informaţiilor generale aferente ultimilor trei ani financiari încheiaţi.  Se va completa 
Formularul nr.4 
-Prezentarea bilanturilor contabile pentru ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele 
competente, sau orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei 
economice si financiare a acestora si din care sa reiasa cifra globala de afaceri aferenta anilor 
2010, 2011, 2012, in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare. 
Notă: 
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în altă monedă decât euro se va folosi cursul mediu 
comunicat de către Banca Naţională a României pentru anii indicaţi. 
Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb 
LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi: 
An Curs de schimb LEI/EUR :2010-4,2099 lei, 2011-4,2379 lei, 2012-4,4560 lei. Pentru 
situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata 
medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int). 
b.Operatorii economici nerezidenţi, vor prezenta alte documente edificatoare privind situaţia 
economica şi financiara. Documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată şi legalizată in 
limba română. 
Capacitatea tehnica si/sau profesionala: 
Cerinta nr. 1 
Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 3 ani (36 de luni calculate de la data 
limita pentru depunerea ofertelor) servicii  similare, în valoare de minim: 96673 lei 
-Se acceptă prezentarea  unui număr de maxim  3 contracte a caror valoare cumulata sa 
reprezinte minimul impus. 
-Contractele trebuie sa acopere  presa scrisa, radio si TV.  
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea Listei privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani. Se va completa 
Formularul nr.5 
In vederea indeplinirii cerintei de experienţă similară se vor prezenta urmatoarele documente: 



Documente care cuprind informatiile prevazute la art.188 alin.2 lit.a din OUG nr.34/2006; - 
Recomandări/ Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul 
beneficiar. 
Cerinta nr.2 
 Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, 
precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii (Formular 6) 
.Ofertantul va anexa la formular CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Personalul responsabil va fi 
specialist in jurnalism sau comunicare. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea Formularului nr. 6 însoţit de anexa la acesta (CV-ul în format EUROPASS), aferent 
fiecărei persoane propusă în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte. Fiecare 
informatie din CV va fi susţinută prin documente din care să rezulte pregătirea şi 
competenţele/calificările profesionale ale personalului propus.  
In sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din 
care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate, astfel: 
- cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale personalului invocat si/sau 
contractele de prestari servicii ori alte forme de colaborare intre ofertant si persoanele respective; 
Se permite şi prezentarea unui angajament – şi doar dacă este declarat câştigător operatorul va 
încheia contract/contracte individuale de muncă cu expertul/experţii propuşi 
- recomandari/referinte de la beneficiari/angajatori din care sa rezulte indeplinirea cerintelor 
privind profilul/experienta specialistilor propusi,  
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si 
atestarea profesionala); 
- autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la 
data depunerii.  
Cerinta nr. 3 
Informaţii privind  subcontractanţii 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea Listei cuprinzând subcontractanţii cu specializarea acestora. (Formularul nr.7)Se 
solicită ca fiecare subcontractant să completeze şi să prezinte Formularul nr. 9 şi Formularul nr. 
10.Notă:a.Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare 
pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate 
documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susţinerea din partea 
subcontractanţilor. 
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului: 
Certificarea Sistemului de management al calităţii pentru domeniul contractului - Ofertantul 
trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al 
calitatii) in domeniul ce face obiectul contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
Cerificarea Sistemului de managementul al mediului  
pentru domeniul contractului - Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent  
(certificarea sistemului de management al mediului) in domeniul ce face obiectul contractului 
valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările 
profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: DA   
Termenul de valabilitate al ofertei: 90 ZILE   



Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scazut. 
Interzicerea depunerii de oferte alternative [dacă este cazul]: DA 
Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: Ofertantii vor intocmi 
Propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu 
specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va trebui sa prezinte in 
mod clar si concis metodologia pe care ofertantul o va aplica pentru atingerea obiectivelor 
contractului. 
Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin: 
Declaraţie privind elaborarea ofertei în concordanţă cu obligaţiile stabilite de lege referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii Formular 8 
Descrierea detaliată a serviciilor 
Ofertantul va prezenta contract de servicii, documente doveditoare la relatiile contractuale cu 
cotidian/cotidiene locale si nationale cu profil general, statii de radio si TV locale. 
Ofertantul va pune la dispoziţia comisiei de evaluare documente care să ateste aria de acoperire. 
Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Formularul de 
ofertă - Formular nr.11 
Centralizator de preţuri Formular nr.12 
Modelul de contract 
Modelul de contract va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de acord fara rezerve cu 
termenii si conditiile contractuale prevazute in Modelul de contract - clauzele contractuale 
obligatorii» din documentatia de atribuire si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este 
stabilita ca fiind castigatoare sa semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu 
prevederile din Documentatia de atribuire”. 
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe 
toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. 
Pretul ofertat va fi ferm pe toata perioada contractului. Pentru atribuirea acordului cadru propunerea 
financiara se va intocmi prin imultirea pretului/tarifului unitar cu cantitatea maxima aferenta acordului 
cadru. 
Clauzele obligatorii sunt imperative.  
Contestaţiile se transmit/depun [sau, după caz], se soluţionează la/de catre Consiliul National de 
Solutionare a Contestatiilor, din str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucuresti, telefon 0213104641, 
fax 0213104642. 
Data publicării în SEAP: 


