
 
 

Anunț publicitate 

 
Tip anunț: achiziție directă  

Tip contract:  CONTRACT de PRESTARE SERVICII 

Denumirea achiziției: „Conștientizarea populației cu privire la prevederile 

legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” 

CPV: 79342200-5 Servicii de promovare 

Descrierea contractului:  
Durata contractului de prestare servicii este de doisprezece (12) luni de la 

data semnării și înregistrării Contractului de către ambele părți.  
Serviciul cuprinde un portofoliu de solicitări transmise la cerere de către 
beneficiar, precizate în Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le 

execute cu promptitudine, eșalonând d.p.d.v. financiar prestația suportată în 
baza cuantumului alocat lunar, prin contract, de tipul unui abonament lunar. 

Achiziția serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la 
prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” cuprinde 
promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, realizarea de materiale 

informative și promoționale, precum și promovarea altor acțiuni și inițiative 
similare. 

În cadrul serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la 
prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” intenționat a fi 
achiziționat, promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră” va trebui 

să includă minim activitățile sau operațiunile prevăzute explicit prin Caietul 
de Sarcini; acele caracteristici care nu sunt precizate, rămân la latitudinea 

Ofertanților și fac parte din contribuția tehnică și creativă a acestora în cadrul 
ofertelor. 

Valoarea estimată fără T.V.A.: 66.000,00 LEI fără T.V.A. 

Condiții contract: cf. Caietului de Sarcini publicat pe pagina oficială a 
Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro secțiunea De 

interes public / Achiziții publice / Anunțuri achiziții publice și finanțări 
nerambursabile 

Condiții participare: cf. Caietului de Sarcini  

Criterii adjudecare: ,,preţul cel mai scăzut”, cu condiția respectării 

specificațiilor tehnice solicitate, dispuse în Caietul de Sarcini. 
Data afișării anunțului: 01.10.2018 
Termen limită primire oferte: 05.10.2018 

 
Informații suplimentare: Informații suplimentare pot fi obținute la 

numărul de telefon 0241/488.171, persoana de contact: Gheorghe Coman, 
Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”. 

 

Modalitate desfășurare:  

Ofertele de preț pot fi trimise în scris, în original: 

- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu 

nr. 10; data poștei 03.10.2018; 

- prin fax, la nr. 0241/488.168; 

- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro; 


