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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: MUNICIPIUL BACAU   CIF: R4278337  

Adresa: Strada Mărăşeşti, Nr. 6   Tara: Romania

Tel:  +40 234581849    Fax:  +40 234588757    E-mail:
mihaela.grosu@primariabacau.ro;mariana.olariu@primariabacau.ro;mihaela.nita@primariabacau.ro;gic

uta.marcu@primariabacau.ro;dan.manole@primariabacau.ro;ciprian.marmureanu@primariabacau.ro;   
Punct(e) de contact:  Mariana Olariu    In atentia: :  Mariana Olariu   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comu
nicații „N.V.KARPEN”, cod SMIS 128351.

Data limita depunere oferta:
23.09.2021 16:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire
CPV:
79341000-6 -

Servicii de
publicitate (Rev.2)

Valoare
estimata:
6.000,00 

RON

Caiet de sarcini:
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SERVICII DE INFORMARE SI
PUBLICITATE.pdf

Descriere contract:
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comu
nicații „N.V.KARPEN”, cod SMIS 128351. SERVICII CONFORM CAIET DE SARCINI. Sursa de �nanțare a cont
ractului de servicii, care urmează să �e atribuit: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa priorit
ară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, prioritatea de investiţii 4.4. ”Investiţiile în educaţie, şi for
mare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vi
eţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”. Durata contractului este de 19 luni (pana l
a data de 31.03.2023), de la semnarea contractului, ulterior îndeplinirii de către prestator a obligației de
constituire a garanției de bună execuție, cu posibilitatea prelungirii acestuia, dacă este cazul, conform p
revederilor legale in vigoare.

Conditii referitoare la contract:
Conform clauze contractuale atasate in Documentatia de atribuire.

Conditii de participare:
Conform Invitatie de participare nr. 162142/ 16.09.2021. Ofertele tehnice si �nanciare vor � depuse la a
dresa: Primăria Municipiului Bacău, str. Mărăşești nr. 6, cod 600017, camera 2, în plic sigilat însoţite de
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scrisoare de înaintare, până la data de 23.09.2021 ora 16.00 şi vor avea o valabilitate de 3 luni de la dat
a limită de depunere a ofertelor sau la adresa de e-mail: simona.luntraru@primariabacau.ro Eventualel
e solicitări de clari�cări se vor transmite pe adresa de e-mail: simona.luntraru@primariabacau.ro până l
a data de 21.09.2021 ora 13. Răspunsurile la solicitările de clari�cări vor � depuse pe portalul instituţiei
noastre la următorul link: https://municiplulbacau.ro/primaria/achizitil-publlce/, pana la data de 22.09.2
021 ora 13. Operatorii economici interesaţi au obligata să urmărească pagina web a autorităţii, accesân
d link-ul menţionat.

Criterii de atribuire:
PRETUL CEL MAI SCAZUT

Informatii suplimentare:
Nu se admit oferte alternative. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Ofertele depuse dupa term
enul limita sau prin alte mijloace vor � respinse. În cazul în care ofertantul selectat refuza semnarea co
ntractului, va � selectat /contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de at
ribuire . Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli i
nstituite prin prezenta documentatie. Formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii s
unt atasate la prezentul anunt. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la Serviciul achizitii P
ublice si Contractare Servicii Sociale, telefon 0234-581849, int.137, 138.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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