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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007- 2013”    
„Investeşte în oameni!”. 
Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie: 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: Egalitate de şanse pe piaţa muncii din Dolj 
Contract POSDRU: POSDRU/148/6.3/G/134192 

 

2639/01.09.2014 

                                                                     
   Invitaţie de participare 

 
 I. 1) Autoritatea contractanta: Asociatia Dominou, Str. Eugeniu Carada, nr.19, Craiova, Dolj, email: 

asociatiadominou@yahoo.com, tel.0753083123 

2) Adresa la care se transmit ofertele: Asociatia Dominou, Str. Eugeniu Carada, nr.19, Craiova, Dolj, 

email: asociatiadominou@yahoo.com, tel.0753083123  
 

          II.1)Denumire contract: Achizitie „Serviciide Informare si Publicitate” pentru proiectul Egalitate de şanse 
pe piaţa muncii din Dolj  finanţat prin Programul . Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013” „Investeşte în oameni!”, Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul de intervenţie . 6.3 
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 

        2) Tip contract:   servicii 

        3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice 

               4)Obiectul contractului: Servicii de Informare si Publicitate pentru proiectul „Egalitate de şanse pe 
piaţa muncii din Dolj  ”, conform cerintelor Caietului de sarcini atasat prezentei invitatii de participare 

         5) Cod CPV: 79341000-6          
        6) Termen de livrare: 14 luni  

              7) Valoarea estimata a contractului:  47186 lei  (excl. TVA) 
 
           III.1) Conditii de participare: 
       Se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Situatia personala a operatorilor economici, inscierea in registrul comertului sau al profesiei 
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 si art.181 din OUG 

34/2006: completare Anexa din Sectiunea Formulare; 
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare Formular . din 

Sectiunea Formulare; 
    - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau 
copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile 
cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.  
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului.  
 

  2) Modul de prezentare al propunerii financiare: 

Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de oferta   din Sectiunea 
Formulare, la care se va anexa Centralizatorul de preturi pentru produse –   , defalcat pe fiecare produs in 
parte. 
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Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în 
condiţii corespunzatoare a contractului de achiziţie publică, respectiv transportul si montajul. 

Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea 

un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta. 

 

3) Modul de prezentare al ofertei: 

Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, 
marcând corespunzător  plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta 
respectivã este declaratã întârziatã. Propunerea financiara, propunerea tehnică şi documentele de calificare se 
vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.  

 Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A nu se 

deschide înainte de data 05.09.2014 , ora 12.00 
Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor. 
Atât originalul ofertei, cât si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si  stampilate pe fiecare 

pagina. 

  

    IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa/ cerere oferta 

    2) Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

    3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: documnetatia de atribuire in format 
electronic de pe site-uul www.asociatiadominou.ro 

    4) Limba de redactare a ofertei: Romana 

    5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 

    6) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor  

    7) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 05.09.2014 
 
Data transmiterii invitaţiei de participare: 02.09.2014 

 

Întocmit,          Aprobat,  

Marian Mecu                                   Manager Proiect, 

                                                                                                                              Carmen Visan 

Avizat 

Responsabil Achizitii Publice, 

Cosmin Dorin Vasile 

 


