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INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

Primaria Municipiului Tarnaveni, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, a H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006, completata cu H.G. nr.1337/2006 precum si al Ordinului 

presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 

nr.183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media, va invita 

sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciului de publicitate 

media – cod CPV 74410000-6, achizitionarea acestor servicii fiind necesara pentru buna 

desfasurare a activitatii din cadrul Primaria Municipiului Tarnaveni. 

Caracteristici generale ale serviciilor :  

• 54 apariŃii în presa scrisă prin intermediul unui saptămânal judeŃean cu ediŃie locală, cu 
vechime minimă de 1 an (apariŃii săptămânale în perioada ian.-dec.2009). 

• 54 apariŃii (anunŃuri şi producŃie audio) în cadrul media audio prin intermediul posturilor 
locale: apariŃii săptămânale 3-5 min., anunŃuri de interes general pentru comunitate, 
comunicate şi anunŃuri ale primăriei (150-200 apariŃii)  

• 48 apariŃii (anunŃuri şi producŃie video) în cadrul media TV prin intermediul unui post local. 
• AnunŃuri şi prezentări filme pe pagina de internet, site local, cu impact local cu număr 

confirmat de vizitatori de cel puŃin 5.000/lună. 

1. Denumirea autoritatii contractante: PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI 

2. Cod fiscal: 4323535 

3. Adresa: Târnăveni, PiaŃa Primăriei, nr 7, cod postal: 545600 

4. Telefon: 0265/443400 

5. Fax: 0265/446312 

6. E-mail: office@primariatarnaveni.ro  

7. Pagina de internet: http://www.primariatarnaveni.ro 

8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte. 

9. Sursa de finantare a contractului: Bugetul local. 

10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract de prestari 
servicii de publicitate media.  

11. Locul de prestare a serviciilor: media audio – video, internet,  presă scrisă locală 
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12. Operatorii economici vor depune oferta pentru intreaga gama de servicii solicitate. 

13. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor: 31.12.2009 cu posibilitatea 
prelungirii acestuia prin act adiŃional la contract. 

14. InformaŃii şi clarificari: 

a. Compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentaŃie şi modul de 
obŃinere: Biroul InvestiŃii – Achizitii Publice din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni, 
camera 30. 

b. DocumentaŃia de atribuire poate fi descarcata de pe pagina de internet proprie 
www.primariatarnaveni.ro, calea: informare cetateni, sectiunea: AchiziŃii publice sau pe 
internet, la adresele www.publicitatepublica.ro, www.e-licitatie.ro  

c. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 16.03.2009 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0265/443400, int. 39. 

E-mail:  office@primariatarnaveni.ro – persoana de contact: Muth Teodor. 

15. Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.03.2009, ora: 900. 

16. Adresa la care trebuie transmise/ depuse ofertele: Primaria Municipiului Tarnaveni, 
PiaŃa Primariei, nr. 7, cod postal: 545600, cam. 23, jud. Mureş. 

17. Limba de redactare a ofertei: limba romana. 

18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanŃii ofertanŃilor care au 
împuternicire. 

19. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 23.03.2009, ora: 1000, la sediul autoritatii 
contractante. 

20. Garantiile ce trebuie furnizate de ofertanti: nu se solicita. 

21. Modalitatile principale de finanŃare şi de plata: de la bugetul local, prin ordin de plata. 
Plata serviciilor se va efectua integral în lei. 

22. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii: daca este cazul dupa castigarea 
licitatiei si inainte de semnarea contractului trebuie legalizata. 

23. Criterii de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii – conform fisei de 
date a achiziŃiei şi Caietului de sarcini. 

24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanŃi: conform Fişei de date a achiziŃiei 
şi Caietului de Sarcini. 

 
25. MenŃionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziŃiilor administrative, în 

cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii 
profesionale: nu e cazul. 

 
26. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menŃioneze numele şi calificările 

profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: Nu 
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27. Termenul de valabilitate al ofertei: 60 zile. 

28. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este “pretul cel mai scazut” 

fara TVA, oferta  stabilită ca fiind câştigătoare este oferta cu valoarea cea mai mică 

rezultată prin însumarea valorilor fiecărui lot. Obligatoriu fiecare ofertant trebuie să 

prezinte oferte pentru toate poziŃiile din toate loturile.  

LOTUL 1.  Publicare de anunturi in presa scrisa, saptămânal judeŃean cu ediŃie locală  

 - anunŃuri de interes general pentru comunitate, comunicate şi anunŃuri ale primăriei - 

apariŃiile vor fi alb negru     ..................lei/cmp 

LOTUL 2 - radio:  

-         producŃie spot publicitar audio    ................. lei/spot  

-         difuzare spot publicitar audio     ..................lei/difuzare  

-         producŃie reportaje audio (min. 30 minute) ..................lei/reportaj  

-         difuzare reportaje audio (min. 30 minute)  ..................lei/minut  

-         producŃie emisiuni audio     ..................lei/emisiune  

-         difuzare emisiuni      ..................lei/minut  

-         difuzare comunicate în cadrul ştirilor   ..................lei/difuzare  

LOTUL 3 - televiziune:   

-         producŃie spot publicitar video  .................lei /spot  

-         difuzare spot publicitar video   .................lei/difuzare  

-         producŃie reportaje video (min. 30 minute)  ................lei/reportaj  

-         difuzare reportaje (min. 30 minute)   ................lei/minut  

-         producŃie emisiuni video     ................lei/emisiune  

-         difuzare emisiuni video     ................lei/minut  

-         difuzare comunicate în cadrul ştirilor TV   ................lei/difuzare  

LOTUL 4 – internet      ...............lei/1000 de accesari 

29. Ofertantii nu au dreptul sa depuna oferte alternative. 
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30. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a 
anexa un opis al documentelor prezentate. 

 31. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice: 

  - propunerea tehnica a ofertei va fi conforma cu cea prevazuta in Fişa de date a 
  achiziŃiei. 

32. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: 

Pretul prezentat in oferta ramane ferm, in lei, pe toata perioada de valabilitate a 
contractului, respectiv pana la data de 31.12.2009, neexistand posibilitatea de actualizare a 
pretului contractului de achizitie de servicii publicitate media pana la data mai sus mentionata. 

Data pentru care se determina echivalenta lei/euro: euro= 4,2903,cursul BNR din data de 
06.03.2009  

34. Contestatiile se transmit: 

- fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionarea ContestaŃiilor, Bucureşti, str. Stavropoleos, 
nr.6, sector 3, Cod poştal 030084, Tel. +4-021-3104641, fax: +4-021-3104642, 
adresa de e-mail: office@cnsc.ro  

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanŃa competentă.  
Denumirea instanŃei competente: Tribunalul Mureş, str. Bolyai, nr. 30, loc. Targu -Mures, 
tel./fax. 0265/267856. 

 

          APROBAT,    

     PRIMAR 

     ING. MATEI ALEXANDRU ADRIAN 

 


