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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE POR  

 
 

 
SOLICITARE CONSULTARE DE PIAȚĂ  

 
 
Informații generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Constanța; Cod fiscal 

4785631. 

Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 

900725, telefon/fax. 0241/488197. 

Obiectul consultării: Determinarea valorii estimate a serviciului de promovare pentru proiectul 
"Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" - COD 
SMIS 129224 

Cod CPV – 79341000 - 6 - Servicii de publicitate 

Descriere consultare: Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul 

de promovare aferent proiectului "Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara 

CFR și Stațiunea Mamaia", proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritate de investiții 4E-
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, 
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 

măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă.  

Se solicită oferte de preț, cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini nr.56385/23.03.2020 
pentru următoarele:    

1. Machetare și publicare Comunicat de presă privind începerea proiectului;  
2. Machetare, execuție și montare  panou temporar; 
3. Machetare și publicare un Comunicat de presă privind finalizarea proiectului;  
4. Machetare, execuție și montare placă permanentă;  
5. Machetare, execuție și furnizare afișe format A2  – 300 bucăți;  
6. Machetare, execuție și furnizare pliante – 500 bucăți;   
7. Machetare, execuție și furnizare hărți cu traseele de transport public – 1000 bucăți  
 
Documente: caiet de sarcini nr.56385/23.03.2020 

 



2 

 

 
Oferta va cuprinde: 
Propunerea financiară va cuprinde costul total pentru realizarea și furnizarea materialelor 

promoționale prevăzute la punctul 3.1.1. din caietul de sarcini, cu evidențierea distinctă a cotei 

legale de TVA. Oferta financiară  va fi însoțită de o anexă în care vor fi detaliate prețurile unitare 

pentru fiecare material promoțional în parte prevăzut la punctul 3.1.1. din caietul de sarcini. 
Prețul contractului este ferm pe toată durata realizării sale și nu se ajustează. 
 
Dată afișare anunț: 24.03.2020 
Dată limită transmitere propuneri: 30.03.2020 
Data limită consultare: 01.04.2020 
 
Modalitate de desfășurare: Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice 
persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate a achiziției serviciului de promovare pentru proiectul 
"Îmbunătățirea mobilității în muncipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" la 
adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării 

vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 
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