
 

         

 

Achiziția de serviciu organizare eveniment aferent proiectului  ,,Planificare 

Strategică Integrată și administrație publică eficientă  la nivelul Polului de 

Creștere Zona Metropolitană Constanța” 

 

Tip anunț : Achiziție directă; 

Tip contract: Servicii; 

Denumire achiziție: Achiziția de serviciu organizare eveniment aferent proiectului 
,,Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de 

Creștere Zona Metropolitană Constanța”, conform cerintelor din Caietul de sarcini nr. 
121792/11.08.2020. 

Cod CPV :  79952000-2 - Servicii pentru evenimente; 
                  22462000-6 - Materiale publicitare;  
  

Descrierea serviciului: Prin acest serviciu proiectul va beneficia de o vizibilitate 

potrivită și de o promovare adecvată, incluzând obiectivele si rezultatele obținute și va 

consta în: 

- Crearea si producția materialelor de promovare și informare: 50 mape personalizate, 

50 pixuri personalizate, 2 roll-up-uri, 2 afișe A3 și 2 comunicate de presă (la începutul 

și la finalizarea proiectului); 

- Organizarea unei conferințe de finalizare a proiectului. 

 

Valoarea estimata: 12.150,00 lei  fără TVA; 
 

Durata contractului de servicii: este până la 19.01.2023 şi se poate modifica în 

funcţie de durata de implementare a proiectului. 

 

Durata estimată de prestare a serviciului: 

Faza I  maxim 15 zile lucrătoare, după cum urmează: 

a) maxim 3 zile lucrătoare de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru 

proiectare/machetare materiale și transmitere către beneficiar; 

b) 2 zile lucrătoare pentru verificare machete și comunicare acord către prestator în 

vederea realizării materialelor; 

c) maxim 10 zile lucrătoare de la data comunicării acordului din partea beneficiarului 

pentru realizare materiale. 

 

Faza II maxim 15 zile lucrătoare, după cum urmează: 

a) maxim 3 zile lucrătoare de la data prevăzută în Ordinul de începere pentru 

proiectare/machetare materiale și transmitere către beneficiar în vederea verificării; 

b) 2 zile lucrătoare pentru verificare machete și comunicare acord către prestator în 

vederea realizării materialelor; 

c) maxim 10 zile lucrătoare de la data comunicării acordului din partea beneficiarului 

pentru realizare materiale. 

Termenul maxim de realizare cuprinde inclusiv organizarea și desfășurarea 

evenimentului și publicarea comunicatului de presă aferent. 



 

Oferta se va elabora în conformitate cu cerintele solicitate prin Caietul de 

sarcini nr. 121792/11.08.2020 și va fi însoțită de Certificatul ONRC din care 

să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.  

Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile din oferta depusă să permită 

identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele din caietul de sarcini nr. 

121792/11.08.2020. 

 

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile. 

Condiții participare: Conform cerinţelor din caietul de sarcini nr. 

121792/11.08.2020, atasat.  

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut” . 

Data afișării anunțului: 01.09.2020; 

Data limită primire oferte: 08.09.2020, ora 23:59. 

 

Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului 

anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon 

contact: 0241.488.157.  

Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-

constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări 

nerambursabile. 

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 

contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. 

Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului 

Achiziţii Publice, cu menţiunea: Achiziția de serviciu organizare eveniment 

aferent proiectului  ,,Planificare Strategică Integrată și administrație 

publică eficientă  la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană 

Constanța”. 

 

Conditii referitoare la contract: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de 

sarcini  nr. 121792/11.08.2020, atasat; 

Informatii suplimentare:  

În cadrul ofertei financiare, cheltuielile cu pauza de cafea nu vor depăsi 30 de lei fără 

TVA/zi/persoană. 

Operatorii economici pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 

04.09.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro. Potențialii 

ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei 

municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, 

dacă va fi cazul. 
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