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DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
 

 
Anunț publicitate 

privind achiziția directa având ca obiect Serviciul de informare și publicitate obligatorie 
aferent proiectului „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program 

prelungit ”MUGUREL”, Constanța” 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Denumirea achiziție: Achiziționarea serviciului de informare și publicitate obligatorie 

aferent proiectului „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program 
prelungit ”MUGUREL”, Constanța” 

 
Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate 
 

Descrierea contractului:  
 

Obiectivele specifice acestui contract constau în realizarea următoarelor servicii:  
 
• elaborare, machetare, publicare un comunicat de presă privind începerea 

proiectului;  
• proiectare, machetare, execuție și montare un panou temporar dimensiune L 

3m x H 2m; 
• elaborare, machetare, publicare un comunicat de presă privind finalizarea 

proiectului;  

• proiectare, machetare, execuție și montare 1 bucată placă permanentă 
dimensiuni  

L 80cm x H 50cm; 
• machetare, execuție și furnizare 2 (două) etichete autocolante de dimensiuni 

300 mm x 300 mm.  
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, și a caietului 

de sarcini nr. 55636/23.03.2021, astfel încât informațiile din oferta depusă să 
permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile 

din caietul de sarcini atașat prezentului anunț. 
 
Valoarea estimată: 9.600 lei fără TVA 

 
Durata contractului: 27 luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata de 

implementare a proiectului. 
 
Valabilitate ofertă: 60 de zile. 

 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 

55636/23.03.2021. 
 
Condiții participare: Prestatorul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara de rezidență din care să reiasă că este legal constituit, că nu 
se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are 

capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.  
Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au 



corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (copie lizibilă ce 

poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică) sau, pentru persoanele 
juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă 

în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană 
fizică/juridică.  
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă acceptă 

documente echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite în alte state 
membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru 

recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizărilor în cauză. Documentele 
prezentate într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi însoțite de traducere 
autorizată. 

Certificatul/certificatele trebuie să fie reale și valabile la momentul prezentării.  
 

Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai 
scăzut. 
 

Termen limită primire oferte: 12.04.2021 
 

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , 
pana la data de 07.04.2021 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-
constanta.ro.  

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu 
respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa 

de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 12.04.2021 
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