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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA



Denumire o ciala: REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
Adresa: Strada Calea Bucuresti , Nr. 325A
Tel: +40 251416860

Fax: +40 251411112

CIF: RO 10300854

Tara: Romania
E-mail: achizitii@aeroportcraiova.ro

Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII

In atentia: : ADRIAN PREDESCU

ANUNT



Denumire contract:
Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului ”Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova”

Data limita depunere oferta:
01.03.2021 12:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79341000-6 - Servicii de publicitate
(Rev.2)

Valoare
estimata:
7.600,00
RON

Caiet de sarcini:
CAIET DE SARCINI, DRAFT CONTRACT si FORMULARE-SERVICII DE INFORMARE SI
PUBLICITATE PROIECT.pdf

Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului ”Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova”, nanţat prin Progr
amul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Se va încheia un contract de servicii de informare si publicitate pentru realizarea masurilor propuse în conformitate cu obligaţiil
e bene ciarilor de a promova faptul că proiectele sunt nanţate de Uniunea Europeana si Guvernul României prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Conditii referitoare la contract:
Conform draft contract anexat . Draftul de contract asumat, semnat si stampilat pe ecare pagina, de către reprezentantul legal al ofertantului va

ataşat la oferta .

Conditii de participare:
Orice operator economic inscris in SEAP, care respecta conditiile Caietului de Sarcini si draftul de Contract, din documentele postate in Anuntul publicitar curent . In sustinerea ofertei sal
e ,operatorul economic va completa si atasa : 1. Oferta tehnica, ce demonstreaza indeplinirea speci catiilor tehnice minime solicitate conform caietului de sarcini atasat anuntului publici
tar curent; 2. Draftul de contract asumat - semnat si stampilat pe ecare pagina , de catre reprezentantul legal al ofertantului . 3. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale precu
m si conditiile stipulate in caietul de sarcini - Formularul nr.1; 4. Oferta nanciara - Formularul nr.2 - Formular de oferta şi ANEXA NR. 1 la Formular 2 -FORMULAR DE OFERTA – Centraliza
tor -Preţuri pentru serviciile de informare. Valoarea estimata totala a achizitiei / pachet este de 7.600,00 LEI fara TVA, din care : Comunicate de presă/Articole de presă – 2 BUC. – valoare
unitara estimată: 500 lei fără TVA/buc.; Panou pentru a sare temporara- 1 buc. – valoare unitara estimată: 3.180,00 lei fără TVA/buc.; Placa permanenta- 1 buc. – valoare unitara estimat
ă: 3.180,00 lei fără TVA/buc.; Autocolante şi placute pentru mijloacele xe- 20 buc. – valoare unitara estimată: 12,00 lei fără TVA/buc.. Valorile estimate/reper sus mentionate, nu pot de
pasite. Documentele sus mentionate vor completate si semnate de catre ofertant , urmand a incarcate in catalogul SEAP , la pozitia de ofertare conform prezentului anunt. Ofertantu
l va mentina valabila oferta pe o perioada de minim 90 zile de la data limita a depunerii ofertelor.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut pentru intreaga oferta, exprimat in lei fara TVA, in conditiile indeplinirii cerintelor caietului de sarcini

Informatii suplimentare:
PÂNĂ LA DATA ŞI ORA LIMITĂ, ofertanţii au obligaţia să posteze in SEAP: - oferta tehnica transmisa, speci candu-se modalitatea de indeplinire a ecarei cerinte stipulata in caietul de sar
cini atasat; - draftul de contract asumat; - declaratia de acceptare a conditiilor contractuale si a caietului de sarcini (Formular 1), - oferta nanciară (Formular 2 + ANEXA NR. 1 la Formular
2 -FORMULAR DE OFERTA – Centralizator - Preţuri pentru serviciile de informare şi publicitate) , toate acestea ind postate în catalogul electronic din SEAP. Documentele sus mentionate
, nu se transmit pe email , ci vor atasate in SEAP . Orice oferta primita pe alte cai de comunicare (telefon/fax/e-mail) are doar caracter informativ. Ofertanţii au obligaţia , atunci când ad
augă reperul în Catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP, ca la rubrica DENUMIRE să completeze sintagma: Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului ”Securizare compl
eta (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova”, anunţ publicitar ADV…… (se va trece nr.anunţului postat de Entitatea Contractanta în SEAP, la sectiunea Publicitate Anunţuri)”
, pentru ca entitatea contractantă să poată identi ca ofertanţii care au depus oferte în SEAP şi a evalua ofertele acestora. Ofertele care nu respectă condiţiile sus menţionate, nu vor put
ea identi cate de către entitatea contractantă în Catalogul electronic, prin urmare, nu vor putea evaluate. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare, fara a obli
gat sa anunte acest lucru celorlalti participanti. Achizitia directa,ne ind o procedura propriu-zis, nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC. Preţul total
/pachet va încărcat în catalogul electronic SEAP de către operatorii economici . Valorile unitare estimate/reper sus mentionate, nu pot depasite. Precizare: draftul de contract va asu
mat de catre reprezentantul legal , prin semnarea si stampilarea ecarei pagini a ace
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https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100288221
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