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Nr7063./06.04.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
La procedura de atribuire a contractului Servicii de publicitate şi informare pentru realizarea planului
integrat de dezvoltare urbană a municipiului Alexandria prin “cerere de oferte”
CĂTRE

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei
de atribuire anexată să depună oferta în scopul atribuirii contractului “Servicii de publicitate şi informare
pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului Alexandria, pentru prestarea
următoarelor servicii: publicitate şi informare media Cod CPV:79341000-6.
Caracteristicile generale ale serviciilor: realizare material publicitare (publicare comunicate de presă,
organizare conferinţă de presă, prezentare TV de imagini de la conferinţa de presă, etc.)
1. Denumirea autorităţii contractante:Primăria municipiului Alexandria.
2. Codul de înregistrare fiscală:4652660
3. Adresa: judeţul Teleorman, Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod poştal 140030.4
4. Telefon:0247/317732
5. Fax:0247317728
6. Pagina de internet:www.alexandria.ro
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii:cerere de oferte.
8. Sursa de finanţare a contractului: fonduri de coeziune şi fonduri bugetare
9. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract de servicii.
10. Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi
11. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor:
-Lotul I – in maxim 220 zile de la semnarea contractului
- Lotul II– in maxim 220 zile de la semnarea contractului.
- Lotul III– în maxim 215 zile de la semnarea contractului

12. Informaţii şi clarificări:
a) Documentaţia de atribuire anexată prezentei invitaţii poate fi descărcată de pe www.e-licitatie.ro, pagina
de Internet proprie www.alexandria.ro, şi din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin
Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro;
b) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.04.2011
. Data limită pentru depunerea ofertelor:18.04.2011, ora 12.00.
14. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Alexandria,str. Dunării nr. 139,
Compartiment REGISTRATURĂ.
15. Limba de redactare a ofertei:limba română.
16. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membri autorizati sau imputerniciti ai candidatilor care

au depus oferte,
17. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:18.04.2011 ora 14.00, Sala de şedinţe a Primăriei municipiului Alexandria,
str. Dunării, nr. 139.
18. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi:
a)garanţia de participare
Cuantumul garanţiei de participare:

Lotul I

620

Lotul II

240

Lotul III

400

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare – 90 de zile de la data depunerii ofertei.
Forma de constituire a garanţiei de participare: Garantia de participare se va exprima in lei si se constituie prin
scrisoare de garantie bancara in original in favoarea autoritatii contractante eliberata de o banca din Romania (se
va utiliza modelul indicat in Formularul 4) sau virament bancar in contul RO46TREZ6065006XXX000167 deschis la
Trezoreria Alexandria, cod fiscal 4652660 sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in
documentatia de atribuire.
In cazul depuneri de oferte pentru doua sau mai multe loturi se va cumula garanţia de participare aferenta loturile
pentru care se depune oferta.
b) garanţia de bună execuţie
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea viitorului contract.
Se constiutie prin:
Scrisoare de garanţie bancara de buna executie (conform Formularului 6), in termen de 3 zile lucratoare de la
semnarea contractului sau virament bancar in contul RO46TREZ6065006XXX000167 deschis la
Trezoreria Alexandria, cod fiscal 4652660 sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o

societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru
perioada prevazuta in documentatia de atribuire Sau,prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile

partiale sau finale.
Executantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la dispozitia Autoritatii contractante la o banca agreata
de ambele parti.
19. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: Bugetul
local şi fonduri de coeziune - Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 – Sprijinirea

dezvoltarii durabile a oraselor –poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri
integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul:Centre urbane.
20. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a
atribuit contractul de servicii (unde este cazul) –conform OUG nr. 34/2006 modificată şi completată.
21. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt prevăzute în documentaţia de
atribuire.
22. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.
23.Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale
peronalului responsabil pentru prestarea serviciului:da.
24. Termenul de valabilitate al ofertei:90 de zile de la data depunerii ofertei.
25. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
26. Nu se acceptă oferte alternative.
27. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform documentaţiei de
atribuire.
28. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform documentaţiei de
atribuire.
29. Contestaţiile se transmit: fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu sediul în Bucureşti,
str. Stavropoleos, nr. 6, sector, sector 3, cod poştal 030073, Telefon 021/3104641, Fax 021/3104642, Email: office@cnsc.ro, www.cnsc.ro, fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă –Curtea de
Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4, Cod poştal 050091.

PRIMAR,
Victor DRĂGUŞIN

