Romania
Judetul Maramures
Orasul Seini
Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000

Nr.36053/18.09.2019
Aprobat,
Primar al Orasului Seini
Ec.Tulbure Gabriela Florica

CERERE DE OFERTA

Avand in vedere ca PRIMARIA ORASULUI SEINI este Beneficiar în cadrul
proiectului‘’CULTURE IN THE MIRROR-RESTORATION OF BAY
HOUSE IN SEINI (RO) AND CONCERT HALL IN KALUSH (UA) INTO
MULTICULTURAL CENTERS’’ / ‘’CULTURA IN OGLINDA –
RESTAURAREA CASEI BAY DIN SEINI (RO) SI A SALII DE
CONCERTE DIN KALUSH (UA) , IN VEDEREA INFIINTARII DE
CENTRE MULTICULTURALE’’, Nr. de identificare contract de finantare
HUSKROUA/1702/3.1/0020,
în vederea implementarii proiectului și in baza referatului nr.36053/18.09.2019
intocmit de managerul de proiect, solicitam oferte de pret de la operatorii
economici interesati, in vederea achizitionarii unui pachet complet de vizibilitate si
comunicare, pachet care sa includa:
- publicarea a 3 (trei) articole in presa regionala (la inceputul, mijlocul si
sfarsitul perioadei de implementare a proiectului)
- promovarea proiectului prin 3 (trei) aparitii la televiziune (la inceputul,
mijlocul si sfarsitul perioadei de implementare a proiectului)
- 1 placa comemorativa pentru cladirea care urmeaza a fi restaurata
- 1 billboard ce va fi instalat in santier
- realizarea unui logo pentru proiect
- 1 display panel pentru promovarea proiectului
- 350 stickere adezive pentru echipamentele achizitionate prin proiect
- 3 steaguri (1 steag al UE, 1 steag al Romaniei, 1 steag al Ucrainei)
- 1000 pliante de promovare
- 500 magneti
Produsele si serviciile vor fi livrate conform clauzelor contractuale care
urmeaza a fi stabilite cu potentialul furnizor, pe baza de comanda ferma din partea
Beneficiarului.
Operatorii economici interesati sunt rugati sa isi depuna oferta la registratura
Primariei Orasului Seini, pana cel tarziu in data de 25.09.2019, ora 10:00.

Totodata, ii rugam sa isi incarce ofertele in catalogul electronic SICAP daca
au aceasta posibilitate, iar in caz contrar sa mentioneze acest aspect in oferta de
pret.
Orar:
Pers de contact:

Luni-Joi 07:00-15:30 si Vineri 07:00-13:00.
Lohan Alisa - Manager Proiect ;
Stef Andrada – Responsabil achizitii.

Avand in vedere bugetul prevazut in proiect pentru aceste produse/servicii si faptul
ca valoarea totala a produselor/serviciilor enumerate mai sus nu depaseste
pragurile valorice prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta
considera ca procedura se incadreaza ca achizitie directa, care se poate efectua
online sau offline.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
Cod CPV:
39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2)
Oferta se va exprima in RON, atat faraTVA cat si pretul total cu TVA inclus.
Dupa evaluare, raportul se v-a incarca pe site-ul primariei, in vederea
instiintarii participantiilor.

Responsabil achizitii,
Stef Andrada

Manager Proiect,
Lohan Alisa

