
Anunț publicitate 

privind inițierea achiziției directe a serviciului de informare și publicitate 
aferent proiectului „Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice - 

12 m șes,  Alba  Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” 
 
 

 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Denumirea achiziție: Achiziția directa a serviciului de informare și 
publicitate aferent proiectului „Achiziție mijloace de transport - autobuze 

electrice - 12 m șes,  Alba  Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” 
 

Cod CPV: 79341000 – 6 Servicii de publicitate de supraveghere  
 
Descrierea serviciului:  

Serviciul de informare și publicitate consta in realizarea și  furnizerea/montarea 

următoarele materiale promoționale: 

a) 1 (una) bucată comunicat de presă privind începerea proiectului; 

b) 1 (una)  bucată comunicat de presă privind finalizarea proiectului; 

c) 1 (una) bucată panou de informare temporar; 

d) 1 (una) bucată placă permanentă la finalizarea investiţiei; 

e) 45 (patruzeci și cinci) bucăți de autocolante informative; 

f) 45 (patruzeci și cinci) bucăți de plăcuțe metalice informative. 

 
Valoarea estimată fără TVA: 72.905,00 lei fără T.V.A 

 
Durata contractului : de la data semnării contractului de servicii până la data 
de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire  în funcţie de durata de 

implementare a proiectului 
 

Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 
219283/12.11.2019 

 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini 
nr. 219283/12.11.2019 

Ofertantul  va trebui sa  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 si faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție 
publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă 

mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului 
Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise 

in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește 
forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea 
conform cu originalul). 

 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 

 
Termen limită primire oferte: 12.12.2019  
 

Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii 
ofertelor, pana la data de 10.12.2019 pe adresa de e-mail 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-
mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro


Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 

contractante, va transmite oferta in original  la adresa:   
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 

18. 
In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice 
Cu menţiunea: Achiziționarea serviciului de informare și publicitate aferent 

proiectului „Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice - 12 m șes,  Alba  
Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” 

 


