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NONI ADRIAN NICULAE STÎNGĂ 

 

Întocmit, 

Costina Buzatu 

Tip anunt: Cumpărare directă 

Tip contract:  Furnizare 

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de realizare și furnizare materiale promoționale (flyere, 

pliante, broșuri, bannere, etc.) aferent proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns 

facing the global challenges of Agenda 2030” 

CPV: 

- 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe 

-  22462000-6 – Materiale publicitare. 

Descrierea contractului: Serviciul constă în furnizarea materialelor promotionale necesare 

beneficiarului pentru realizarea activităților obligatorii stabilite prin contractul de finanțare, respectiv 

distribuirea de materiale informative la evenimentele organizate în cadrul proiectului ce are ca obiectiv 

informarea publicului privind fluxurile de migrație și politici de dezvoltare durabilă. 

Valoarea estimată fără TVA: 25.999,27 lei  

Condiţii contract: Conform caiet de sarcini nr. 86656/24.05.2018 publicat pe site-ul Primăriei: 

www.primaria-constanta.ro 

Condiții participare:  

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP. Operatorii economici 

interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind postat pe site-ul Instituţiei la adresa  

www.primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise  pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-

constanta.ro. Persoana de contact Noni Adrian Niculae Stîngă –  Șef Serviciu Dezvoltare și 

Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488132, până la 

termenul limită de depunere a ofertelor. Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar 

acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică. Ofertele financiare care 

depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin 

actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate. 

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. 

Termen limită primire oferte: 30.05.2018 ora 11:00. 

Informații suplimentare: Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul 

economic care a prezentat o ofertă corespunzătoare și al cărui preț se afla pe primul loc în 

clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SICAP cu referința 

numărului de anunț publicitar  postat în SICAP în "DENUMIREA SERVICIULUI". 


