Invitaţie de participare
la procedura de atribuire a contractului de publicitate media
prin procedura de "cerere de oferte”
Primăria Municipiului Fălticeni invită ofertanţii al căror obiect de
activitate corespunde cerinţelor caietului de sarcini publicat în SEAP să depună
ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:
servicii de promovare pentru buna implementare a proiectului: "Repararea,
reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Artă Ion
Irimescu din Municipiul Fălticeni", având codul SMIS 3162, proiect finanţat din
POR 2007 - 2013.
Denumirea/numele [autoritatea contractantă] :
1. Primăria Municipiului Fălticeni;
2. Codul unic de înregistrare 5432522 ;
3. Adresa: Fălticeni, judeţul Suceava, str. Republicii nr.13, codul poştal: 725200;
4. Telefon 0230/542056
5. Fax 0230/544942
6. e-mail: primaria_city_hall@falticeni.ro
7. Pagina de Internet: www.falticeni.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finanţare a contractului „Repararea, reabilitarea şi modernizarea
obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Artă Ion Irimescu din Municipiul
Fălticeni", avand codul SMIS 3162, proiect finanţat din POR 2007 – 2013;
10.Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: promovare proiect.
11.Locul de prestare a serviciilor este în presa scrisă şi obiectivul din Proiect.
12.Operatorii economici pot depune oferta pentru întreaga gamă de servicii solicitate.
13.Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor este 28.02.2012.
14.Informaţii şi clarificări:
a) documentaţia se poate obţine din SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro de pe
pagina de Internet proprie www.falticeni.ro şi din sistemul informatic de utilitate
publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublică.ro;
b) data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2010; ora 12:00. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 0230/542056.
15. Data limită pentru depunerea ofertelor este 16.04.2010, ora 10:00.

16.Oferta se va depune la registratura Primăriei municipiului Fălticeni, str.
Republicii, nr. 13.
17. Limba de redactare a ofertei este limba română.
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor sunt: membrii comisiei şi
împuterniciţii ofertanţilor .
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 16.04.2010, ora 11.00, sediul Primăriei
municipiului Fălticeni.
20.Garanţia de participare: 300 lei.
21.Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le
reglementează sunt prevăzute în contract.
22.Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii: asociere
23.Criteriile avute în vedere la selectarea de ofertă vor fi cele din documentaţia de
atribuire.
24. Documentele ce urmează să fie prezentate de ofertanţi sunt conform caietului de
sarcini şi Fişei de date a achiziţiei.
25. Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, în
cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii
profesionale.
26.Nu se solicită numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil
pentru prestarea serviciului solicitat.
27.Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 zile.
28.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este preţul cel
mai scăzut.
29.Se interzice depunerea de oferte alternative.
30.Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagina a ofertei, precum şi
de a anexa un opis al documentelor prezentate.
31.Intrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice sunt
conform documentaţiei de atribuire.
32.Intrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare sunt
conform documentaţiei de atribuire.

33.Contestaţiile se transmit la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
(Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 Cod poştal: 030084, BUCUREŞTI, E-mail:
office@cnsc.ro, Adresă internet: www.cnsc.ro, Telefon: 021.310.46.41, Fax:
021.310.46.42).
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