
 

 INVITA łIE DE PARTICIPARE   

 

la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” 

                   Către, 

Operatorii economici atestaŃi în desfăşurarea serviciului de   

                                                          publicitate media  

      Autoritatea contractantă, Primăria municipiului Hunedoara, invită ofertanŃii al căror obiect de 
activitate corespunde cerinŃelor documentaŃiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul 
atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii: 

� anunŃuri pentru licitaŃii  
� anunŃuri privind acŃiunile organizate de administraŃia locală  
� anunŃuri publicitare  
� informaŃii de interes public  

      Cod CPV: 744210000-6 – servicii de publicitate 

      Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt următoarele: 

� publicarea anunŃurilor şi articolelor cu rol de informare asupra activităŃilor Primăriei 
municipiului Hunedoara să fie făcută, la solicitarea expresă a autorităŃii contractante, într-un 
cotidian central, două cotidiene  locale,  un post radio local, doua posturi TV locale şi un 
post TV regional;  

� la redactarea materialelor de presă solicitate se vor avea în vedere atât raŃiunile ce decurg din 
obligaŃiile stipulate de legislaŃia în vigoare privind informarea cetăŃenilor, cât şi prezentarea 
iniŃiativelor, proiectelor şi realizărilor administraŃiei publice locale;  

� articolele informative publicitare pot fi însoŃite şi de imagini reprezentative pentru fiecare 
subiect în parte.  

1. Denumirea autorităŃii contractante: Primăria municipiului Hunedoara;  
2. Codul unic de înregistrare: 2127028 ;  
3. Adresa : Hunedoara, jud. Hunedoara, bd. LibertăŃii nr. 17, cod poştal 331128;  
4. Telefon: 0254/716322; 0254/712543; 0254/744500;  
5. Fax: 0254/716087;  
6. E-mail: primar@mail.primariahd.ro;  
7. Pagina de Internet : www.primariahd.ro/;  
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii : « Cerere de oferte » ;  
9. Sursa de finanŃare a contractului : Bugetul local, subcapitolul « Bunuri şi servicii »;  
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte : « Contract de servicii de 

publicitate media » ;  
11. Locul de prestare a serviciilor : în judeŃ şi în Ńară ;  
12. Operatorii economici pot depune oferta doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate;  
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor : de la data semnarii de catre ultima parte 

a contractului , pana la 31.12.2011, cu posibilitatea de prelungire pana la 30.01.2012 ;  
14. InformaŃii şi clarificări :  

Din SEAP  

      15. Data limită pentru depunerea ofertelor :  21.11.. 2011, ora  09  ; 

      16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:  

Primăria municipiului Hunedoara, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, bd. LibertăŃii nr. 17, cod poştal 



331128 , Cam 31 Registratura; 

      17. Limba de redactare a ofertei: română; 

      18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor : membrii comisiei de validare şi 
reprezentanŃii împuterniciŃi ai ofertanŃilor; 

      19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.11.2011, ora 11, Primăria municipiului 
Hunedoara; 

      20. ModalităŃile principale de finanŃare şi de plată, precum şi referirile la prevederile care le 
reglementează vor fi stabilite prin contractul de servicii; 

      21. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanŃii: 

      - criterii de eligibilitate 

      - criterii privind înregistrarea 

      - criterii privind capacitatea tehnică 

      - criterii privind capacitatea economico-financiară 

      22. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile; 

      23. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se acceptă oferte alternative; 

      24. Operatorii economici au obligaŃia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi 
de a anexa un opis al documentelor prezentate; 

      25. InstrucŃiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice : conform 
cerinŃelor caietului de sarcini 

      26. InstrucŃiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: 

- ofertanŃii vor prezenta formularul de ofertă însoŃit de ofertele financiare pe fiecare serviciu în 
parte ; 

     27. Data pentru care se determină echivalenŃa leu/euro : cursul oficial din ziua întocmirii facturii 
pentru serviciile prestate de operatorul economic în fiecare dintre cele 12 luni calendaristice; 

     28. ContestaŃiile se transmit la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor – Bucureşti,  

 

 


