Invitaţie de participare
Servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului Îmbunătățirea calității
vieții sociale și culturale a populației oraului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin
Refunctionalizare clădire cinema în Sala multifuncțională, Amenajare și extindere Casei
Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și Reabilitare
și modernizare străzi în Bocșa Română COD SMIS 123949
COD CPV 35261000-1 - Panouri de informare; 79341000-6 Servicii de consultanță in
publicitate; 79341400-0 Servicii de publicitate

Referitor: Servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului Îmbunătățirea
calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caras-Severin, prin
Refunctionalizare cladire cinema în Sala multifuncțională, Amenajare și extindere
Casei Orășenești de Cultura Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și
Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Romana COD SMIS 123949
Orașul Bocșa - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, Oraș Bocșa, cod poștal 325300, județul CarașSeverin, România
vă invită să participaţi cu oferta pentru prestarea de Servicii de informare a publicului şi
publicitate a proiectului Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației
orașului Bocșa, jud. Caras-Severin, prin Refunctionalizare cladire cinema în Sala
multifuncțională, Amenajare și extindere Casei Orasenești de Cultura Bocșa, a
parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa si Reabilitare si modernizare străzi în
Bocșa Română COD SMIS 123949, conform specificaţiilor tehnice minime din caietul de
sarcini.
Atribuirea contractului se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare:
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările si completările ulterioare.
Prezenta enumerare nu are caracter limitativ.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Obiectul contractului: Servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului
Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. CarașSeverin, prin Refuncționalizare clădire cinema în Sala multifuncțională, Amenajare și
extindere Casei Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și
Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română COD SMIS 123949
Modalitatea de achiziţie: achiziţie directă.
Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: POR 2014-2020,
Buget Local
Durata prestării serviciilor: Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia de
ambele părţi şi până la data 31.05.2022 , cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, în
funcţie de contractul de finanţare şi fără decontarea unor sume suplimentare.
Limba de redactare a ofertei: română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data de depunerii ofertei.
a. Valoarea estimată achiziţie este de 122.876,45 lei fără TVA Preţul va fi exprimat în
lei fără TVA. Preţul este ferm in lei pentru primele 24 luni de derulare a
contractului.

b. După perioada de derulare a contractului, părţile au dreptul, de a conveni

modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele
Legii şi în aplicarea prevederilor prevăzute de art 221, alin. (1) lit. e) din Legea nr.
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr.
395/2016 art. 164, alin.(4)

7. Criteriul de atribuire care va fi utilizat: “pretul cel mai scăzut”.
8. Condiţii de participare (calificare):

Ofertantul va prezenta următoarele documente:

a. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau documente

echivalente - din care sa reiasă obiectul de activitate în conformitate cu obiectul
contractului.

b. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu

modificările și completările ulterioare.

9. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Cerinţele minime caietului de sarcini sunt
obligatorii.
a. Document intitulat „Propunere tehnica”, model propriu, din care sa rezulte ca
ofertantul respecta, in totalitate, cerinţele minime solicitate prin Caietul de Sarcini
Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile
din aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile din
caietul de sarcini.
b. O declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasa ca proiectul de contract a fost

insușit și ca respecta, în totalitate, clauzele contractuale.

10. Modul de prezentare a propunerii financiare:
a. Ofertantul va evidenţia, prin completarea formularului de ofertă şi a anexei la

formularul de ofertă, preţul în lei fără TVA, valoarea totală în lei fără TVA şi
valoarea TVA aferentă. Prestatorul are obligaţia de a prezenta propunerea
financiară, pentru fiecare din serviciile prestate / produsele livrate, exprimată în lei
fără TVA, ca preţ unitar si total cantitate. In vederea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale, ofertantul are obligaţia de a asigura toată logistica necesară, precum şi
orice cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor şi care să asigure îndeplinirea
tuturor obligaţiilor contractuale, acestea trebuind să fie incluse în preţul ofertat.

b. In preţul unitar vor fi incluse toate costurile de proiectare, producţie, editare,

livrare, difuzare, montare și orice alte tipuri de costuri care pot să apară în cadrul
activității ofertate.

c. Prestatorul este obligat să suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurări,

indemnizaţii, transport, cazare, etc.).

d. Oferta financiară va include toate cheltuielile necesare realizării, livrării și

amplasării produselor pentru asigurarea vizibilităţii în proiect și a serviciilor
solicitate prin caietul de sarcini.

Serviciile vor fi prestate în timp util, cu încadrarea în termenele legale, în vederea îndeplinii
cu succes a obiectivului contractului.
Decontarea serviciilor prestate se va realiza după recepţia serviciilor pentru fiecare activitate.
Factura se va depune la sediul Autorităţii contractante, după semnarea procesului verbal de
recepţie.
Plata se va face în termen de max. 30 de zile de la data înregistrării facturii la Registratura

Primăriei Orasului Bocșa, după recepţionarea/verificarea serviciilor prestate şi produselor
livrate. Data/ora limită pentru depunerea ofertei: 29.10.2020. ora 16:00.
Data/ora limită pentru solicitare clarificări: 26.10.2020 ora 16:00
Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări până cel tarziu în data de:
28.10.2020.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la: Serviciul Achiziţii, telefon 0255/555000
int. 16 sau e-mail: primariabocsa@yahoo.com

Responsabil Achiziții
Kovacs Alfred

