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Direcţia Investi ţ ii Achizi ţ ii şi Licitaţii 
Serviciul Licita ţii 
Nr. 71085 /../.:..05.2015 

CĂTRE 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Invitaţie de participare 

I. 1) Autoritatea contractant ă : Municipiul Craiova, codjiscal 441 7214, str.A.I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 
200585,jud. Dolj, tel: + 40 251415907,fax: +40 251411561, e-mail achiziţii(2primariacraiova.ro. 

2) Adresa Ia care se transmit ofertele: str A. I. Cuza nr 7, Craiova, cod 200585, jud. Doj punct de 
contact: Centrul de Inforrnare pentru Cetăţeni ş i Audien ţe, în atenţia: Serviciului Licitaţii; 

11. 1) Denumire contract: Comunical de presa lansare proiect (LOT I) Amenajarea de parcuri şi 
grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu, cod SMIS 47919, finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - ,,Sprijinirea dezvolt ării durabile a ora şelor - poli urbani de 
creştere, Domeniul major de interventie 1 . 1 - ,,Planuri integrate de dezvoltare urban ă , Sub-domeniul: Poli de 
cre ştere, conform Contractului de finan ţare nr. 5046/2015. 

2) Tip contract: contract de servicii 
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitiipublice 
4) Obiectul contractului: ,,Comunicat de pres ă  lansare proiect (LOT 1), conforrn cerinţelor caietului 

de sarcini nr. 62568108. 05.2015 
5) Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate 
6) Termen de prestare a serviciilor: 2 zile de la data cornenzii lansate în scris de către benejciar. 
7) Cantitatea contractului.• conforrn cerinţelor caietului de sarcini nr 62568/08. 05.2015. 
8) Valoarea estimată  a contractuiui: 800 lei (exclusiv TVA) 

111. 1) Conditii de participare: 
Se vor prezenta urm ătoarele documente: 
a) Situaţia personală  a operatorilor economici, înscrierea în registrul comer ţului sau alprofesiei 
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 180 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr. 10. 1 din Sec ţiunea Formulare; 
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art. 181 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr. 10.2 din Sec ţ iunea Formulare; 
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situa ţie de conflict de interese: se va completa Formular nr. 1 din 

Secţiunea Formulare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, document în original sau 

copie legalizat ă  Iizibilă  cu men ţ iunea ,,conform cu originalul. 
Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie s ă  fie reale/actuale la data limit ă  de depunere a 

ofertelor. 
Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de 

Oficiul Registrului Comerţului. 
b) Capacilalea economic ă  şijinanciară  a operatorilor economici 
- Informaţii generale: se va completa Anexa nr.11- Informaţ ii generale din Secţiunea Formulare. 

2) Modul de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea tehnic ă  se va elabora ş i prezenta în conformitate cu cerin ţele prevăzute în Caietul de sarcini 

nr. 62568/08.05.2015. 
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Propunerea tehnic ă  va fi prezentată  astfel încât s ă  se asigure posibilitatea verific ării cu uşurinţă  a 
coresponden ţei propunerii tehnice cu cerin ţeie minime solicitate prin Caietul de sarcini. 

In acest scop propunerea tehnic ă  va con ţine obligatoriu ş i un comentariu, articol cu articol, al 
specificaţiilor tehnice con ţinute în Caietul de sarcini, prin care s ă  se demonstreze coresponden ţa propunerii 
tehnice cu specifica ţiile respective. 

Propunerea tehnic ă  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic ş i va avea un 
caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere aI con ţinutului pe toata perioada de valabilitate stabilit ă  de 
autoritatea contractantă . 

In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata c ă  anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerin ţelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului 
de sarcini. 

3) Modul de prezentare aI propunerii financiare: 
Operatorul economic trebuie s ă  prezinte oferta conform Formularului de oferta servicii - Anexa nr. 24, 

Ia care se va anexa Centralizatorul de pre ţuri servicii —Anexa nr. 25 din Secţiunea Formulare. 
Operatorul economic va include în cadrul propunerii financiare toate ş i orice costuri legate de 

îndeplinirea în condi ţii corespunzătoare a contractului de achizi ţ ie publică . 
Operatorul economic va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor. 
Propunerea financiară  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic ş i va avea un 

caracter ferm ş i obligatoriu pe toată  perioada de valabilitate stabilită  de autoritatea contractanta. 

4) Modul de prezentare al ofertei: 
Operatorul economic va sigila oferta ş i documentele care înso ţesc oferta în original ş i copie în plicuri 

separate, marcând corespunzător plicurile cu Original şi, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un 
plic exterior, închis corespunz ător ş i netransparent. Plicurile interioare trebuie s ă  fie marcate cu denumirea ş i 
adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei far ă  a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiv ă  
este declarată  întârziată . 

PIicul exterior trebuie s ă  fie marcat cu adresa autorit ăţ ii contractante şi cu inscripţia A nu se 
deschide înainle de data _l ţ  .05.2015, ora 

Operatorul economic are obliga ţia de a întocmi un opis al documentelor. Atât originalele ofertei cât ş i 
copiile acesteia vor fi numerotate, semnate ş i ştampilate pe fiecare pagin ă . 

Oferta se va depune înso ţ ită  de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare). 

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa 
2) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele de participare, 

precum ş i cerinţele tehnice din caietul de sarcini nr. 62568/08. 05.2015. 
3) Modalitatea de ob ţinere a documenta ţiei de atribuire: în format electronic de pe site-ul 

www.primariacraiova.ro/Sec ţ iunea  Informatii publice/Achizitii publice/Achizitii publice 201 5. 
4) Limba de redactare a ofertei: Rom ănă  
5) Moneda în care se transmite oferta de pret: RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limit ă  deprimire a ofertelor 
7) Data şi ora limita de depunere a ofertelor: ,2 / .05.2D15, ora 10 0 . 

V. Alte informaţii: Caietul de sarcini nr 62568108. 05.2015 şiformularele se regăsesc înformat electronic 
pe site-ul.• www.primariacraiova.ro/Sec ţ iunea  Informatii publice/Achizitii publice/Achizitii publice 2015. 

Data transmiterii invita ţiei de participare: .../.4.:.05.2015. 

lDirectorti 
Maria 
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