ANUNT

PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI
DE SERVICII INFORMARE PUBLICITATE PROIECT
,,CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, MODIFICARI INTERIOARE SI
RENOVARE CLADIRE CORP B - FACULTATEA DE HORTICULTURD DIN CADRUL
U.S.A.M. V. ", COD SMIS 122018.
DIN DATA DE 07.03.2019

Tip anunt: Cumpărare directa
Tip contract: Servicii
Obiectul achizitiei: 11.500,00 Axa prioritara: 10 ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale".
Prioritate de investitii:10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala,
pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor
de educatie si formare
Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate
Descrierea contractului: Informare și publicitate pentru implementarea proiectului finantat in cadrul
Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.3
-,,Consolidare, reabilitare, modernizare, modificari interioare si renovare cladire Corp B Facultatea de Horticulturd din cadrul U.S.A.M.V.", cod SMIS 122018. Contractul prevede
următoarele activități: 1)
publicarea a doua comunicate de presa la demararea si la finalul
implementarii proiectului; 2) realizarea unui panou temporar; 3) realizarea unei placi permanente; 4) 10
buc. etichete autocolante.
Condiții de contract: conform model contract.
Valoarea estimată: 11.500,00 lei (fără TVA)
Condiții participare
Oferta trebuie să cuprindă:
1. Scrisoare de înaintare – Formular 1;
2. Documente de calificare :
- Declarație privind eligibilitatea – Formular 2
- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3;
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- Certificat Constatator–original/copie legalizată/copie lizibilă „conform cu originalul” din care sa
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic specific acestei achizitii, cu precizarea ca
informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul
constatator.
- Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 și 60 din Legea 98/2016 -Formular 4
(se va completa si de catre asociați/subcontractanți/terti, dacă este cazul)
- Informatii generale despre ofertant –Formular 5;
- Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani
(Formular 6)
3. Propunerea tehnică – va cuprinde obligatoriu, fara însă a se limita la acestea, în strictă corespondență
cu prevederile caietului de sarcini, următoarele:
- descrierea modului in care se vor duce la indeplinire cerintele din Caietul de sarcini respectiv in
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala POR 2014-2020, disponibil online la
adresa:http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/manual-de-identitate-vizuala/sau
http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv.
- declaratie de acceptare a conditiilor contractuale -Formular 7.
- ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform Art. 51 din Legea
98/2016 ; in acest sens se va prezenta o declarație. .
4. Propunerea financiară va cuprinde:
• Formular nr. 8 (FORMULAR DE OFERTA) completat;
• ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA completată;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea
prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.
Termen limită primire oferte: 07.03.2019, ora 15.00

Informații suplimentare: Anunțul si documentația (Formulare, Caiet de sarcini, Draft contract)
se pot descărca de pe site-ul https://www.usamv.ro/index.php/ro/178-informatii-publice.
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Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail: achizitii@usamv.ro pâna în data de 06.03.2019, ora
10.00. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se
organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Evaluarea ofertelor se va realiza de catre comisia de evaluare desemnata pentru atribuirea contractului.
Comisia de evaluare va verifica corespondenta ofertei tehnice cu cerintele solicitate in caietul de sarcini
si in urma evaluarii ofertelor financiare va intocmi un clasament pe baza caruia se va stabili oferta
castigatoare.
Ofertele care nu prezinta o descriere detaliata a cerintelor din caietul de sarcini sau nu descriu modul de
indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.
Este obligatoriu ca operatorul economic sa fie inscris in SEAP www.e-licitatie .ro. Serviciile care fac
obiectul achizitiei se vor achizitiona din SEAP, de la operatorul economic declarat castigator.
In termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea comunicarii din partea autoritatii contractante ca
oferta sa a fost declarata castigatoare, operatorul economic desemnat castigator trebuie sa-si publice
oferta in catalogul electronic. In aceste conditii operatorii economici care depun oferta vor indica in
cadrul formularului de informatii generale o adresa de e-mail valida.
Oferta se va depune la Registratura U.S.A.M.V. din Bucuresti, sector 1, B-dul Marasti, nr.59, corp A
Rectorat. Oferta se va prezenta într-un plic sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul
achiziției. Plicul sigilat si marcat va contine in interior câte un dosar cu: documentele de calificare;
propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare
pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va
prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Limba de redactare a ofertei: română.

Director General
Ing. Mariana Postamentel

Director Achizitii
Dr. ing. Sebastian Mustaţă
Intocmit
Ing. Dumitra Ştefan
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