Anunț publicitar
Tip anunt: anunț publicitar;
Tip contract: Achiziție directă;
Denumirea achizitie: Achiziție de transport, montare - demontare drapele
pentru sărbătorile naționale din municipiul Constanța
CPV: 60100000-9 -”Servicii de transport rutier”;
Descrierea contractului: cerințe:
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 89/04.04.2012 privind arborarea
drapelului României în structurile Ministerului Administrației și Internelor și în
conformitate cu Art. 3 din Legea 75/1994 – Drapelul României se arborează
temporar:
a) cu prilejul Zilei naționale a României și a al altor sărbători naționale, în
locurile publice stabilite de autoritățile locale;
b) cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național
și internațional, în locurile unde acestea se desfășoară.
c) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șefi de stat și de
guvern, precum și de înalte personalități politice reprezentând
principalele organisme internaționale interguvernamentale, la
aeroporturi, gări, porturi și pe diferite trasee ;
Serviciul se va realiza conform cantităților prezentate în tabelul următor:
Zile festive:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Zile festive
21 – 23 Mai – Zilele
Municipiului Constanța
26
Iunie
–
Ziua
Drapelului Național al
României
15 August – Ziua
Marinei Române
31 August – Ziua
Limbii Române
1 Decembrie – Ziua
Națională a României

Nr.
drapele
tricolor

Nr.
drapele
Constanța

Nr.
drapele
Europa

Total
drapele

951

299

0

1250

951

0

0

951

951

299

0

1250

951

0

0

951

951

0

0

951

TOTAL DRAPELE

5353

Alte evenimente :
Nr.
crt.
1.

Evenimente

Nr.drapele
tricolor

Nr.
drapele
Constanța

Nr.
drapele
Europa

Total
drapele

Alte evenimente

951

299

100

1350

Pentru fiecare zi festivă se vor monta drapele pe următoarele tronsoane:
- Str. Traian (de la restaurantul Colonadelor până la Restaurant Grecesc
Nikos);
- Bd. Tomis (de la intersecția cu str. Traian până la intersecția cu str. Tulcei);
- Bd. Ferdinand (de la strada Mircea cel Bătrân până la Gara CFR);
- Bd. Mamaia (de la strada. I. G. Duca – clădire ANAF până la Telegondolă
Sat Vacanță);
Prezentarea ofertei :
Oferta financiară va fi prezentată în preţuri unitare şi la valoarea totală, inclusiv
taxa pe valoare adăugată, care va fi evidenţiată distinct.
Prețul unitar/buc. va include montare/demontare/transport.
Oferta financiară va fi prezentată conform următoarei structuri:
6703 buc x tarif/buc = Valoare fără T.V.A.
Valoare T.V.A.
Valoare totală cu T.V.A.
Valoarea estimată fără TVA: 34.386,39 lei fără TVA;
Condiții contract: conform Caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei la
secțiunea documente.
Condiții participare: prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității
tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face
obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în
certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că
nu se încadrează în prevederile art. 164, 165, și 167 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice.
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de
sarcini.
Termen limită primire oferte: 26.10.2018 ora 16:00
Informatii suplimentare: Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei
Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din str. Ștefan
Mihăileanu nr. 10 sau pe adresa de e-mail: ionela.calin@primaria-constanta.ro. În
cazul în care oferta va fi transmisă prin e-mail, operatorul economic are obligația
de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data
înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact - Andreea Călin, tel. 0241488175,
email: ionela.calin@primaria-constanta.ro.

