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Anunț publicitate 

Tip anunt: publicitar 

Tip contract: Servicii 

Denumirea contractului: Serviciul de realizare și furnizare materiale de 
promovare aferent proiectului „Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună”  - 

COD MySMIS 114654. 
CPV:79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe, 18333000-2 Tricouri polo, 

39561133-3 Insigne, 22462000-6 Materiale publicitare, 30233180-6 Dispozitive de 
stocare memorie flash, 39294100-0 Produse informative și de promovare.        
Descrierea contractului:  

În cadrul proiectului, vor fi realizate următoarele materiale promoționale: (2 roll up-uri, 
2.000 mape personalizate color cu buzunar, 1.000 afișe personalizate, 4.000 flyere 

personalizate, 1.000 tricouri personalizate, 1.000 insigne personalizate, 1.000 memory 
stick-uri) necesare pentru derularea unor acțiuni de informare, conștientizare și 
implicare a comunității locale în implementarea proiectului „Măsuri integrate pentru o 

viaţă mai bună”.  

Valoarea estimata fara TVA: 115.583,34 RON 

Conditii contract: Conform caiet de sarcini 67697/20.04.2018  publicat pe site-ul 

Primariei: www.primaria-constanta.ro 

Conditii participare: 

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP. Operatorii 
economici interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind postat pe site-ul 
institutiei la adresa  www.primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise în original pe 

adresa: Primăria Municipiului Constanța, bulevardul Tomis, numărul 51, camera 121,  
sau pe email: ionela.halciuc@primaria-constanta.ro, persoana de contact: Ionela 

Bărboi – Consilier comunicare, Compartimentul comuncare și relații mass media, tel: 
0241 488 129, până la termenul limită de depunere a ofertelor.  
Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total 

exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate. 

 

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. 

Termen limita primire oferte: 04.05.2018 

Informații suplimentare: Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu 
operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se află 

pe primul loc în clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul 
electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar postat în SEAP în 
"DENUMIREA SERVICIULUI".  În cazul în care oferta va fi transmisă pe 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. 
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