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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE PUBLICITATE 

Cod CPV 79341000-6 
 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
Titlul proiectului POSDRU: REŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII 
Nr. contractului de finanţare: POSDRU/96/6.2/S/63249 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa: str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact: Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon: 0232/210.085 

 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: 0232/217.998 

 
Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor: 06.10.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Iaşi, str. Sărărie, nr.134, 700116 – jud. Iaşi, România.  
 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau 
la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 
achizitorului, nedeschise.  
Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor. Persoana autorizată să participe la ședința 
de deschidere va prezenta în acest sens o împuternicire de la reprezentantul operatorului economic. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
 
2.1. Descriere  
Denumirea contractului de achiziţie:  
 Contract prestare Servicii de publicitate, pentru proiectul „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”. 
2.1.1. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate:  
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii”, 
care se încadrează în obiectivele axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” D.M.I. 6.2 „Imbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, contract de finanţare 
POSDRU/96/6.2/S/63249. În vederea implementării proiectui sus-amintit, Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
intenţionează să achiziţioneze: 
Servicii servicii de realizare și difuzare carton TV (colaj imagini), conform Cerinţelor tehnice minimale 
prezentate în cadrul secţiunii 5: Descrierea obiectului contractului ( Specificații tehnice) din prezenta 
documentaţie pentru ofertanţi. 
 



 

2.1.2. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 
 

a) Lucrări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                    

Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                           
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

____________________ 

Principalul loc de prestare: 

La sediul ofertantului. 
 

2.1.3. Durata contractului de achiziţie: 
- până la data de 31.12.2011 

2.1.4. Împărţirea pe loturi: DA        NU x 

2.1.5. Acceptare de oferte alternative: DA       NU x 

2.1.6. Acceptare de oferte parţiale:  DA       NU x 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                         

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

4.1. Limba de redactare a 
ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul 
contractului 

 
Lei 
 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate 

30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

4.4. Modul de prezentare  a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi 
financiar) 

Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
I. Documente de calificare:  

1. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului (copie simpla, conforma cu originalul) sau orice 
alt document echivalent cu acesta; 

II. Oferta financiară: completare Formular 3 si anexa la acesta. 
Preţul ofertat va cuprinde toate taxele şi comisioanele pe care le 
implică prestarea serviciilor solicitate de achizitor prin prezenta 
documentaţie pentru ofertanţi. 
Orice eventual discount va fi inclus în preţul ofertat. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi 
prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 



 

valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. 
 
III. Oferta tehnică:  
Operatorul economic va întocmi oferta tehnică în conformitate cu 
cerinţele Achizitorului prevăzute în cadrul secţiunii 5 DESCRIEREA 
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE), din 
prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
 
Specificaţii: 
Oferta câștigătoare va fi stabilită prin compararea prețului total (fără 
TVA) ofertat. 
 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre 
asociaţi trebuie să prezinte documentele mai sus menţionate.  
 
Achizitorul are dreptul să anuleze procedura de achiziţie dacă se află 
întruna din următoarele situaţii:  
- niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineşte cerinţele minime sau 
caracteristicile de natură tehnică descrise în documentaţia pentru 
ofertanţi;  
- nu a fost depusă nicio ofertă până la data limită stabilită pentru 
procedura organizată.  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din: 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, 700116-jud. Iaşi, România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 06.10.2011, orele 10.00.  
 
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original si 1 copie). 
 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
”COPIE”, fiind menţionată pe fiecare denumirea şi adresa 
operatorului economic ce depune oferta. Plicurile se vor introduce 
într-un plic exterior închis corespunzător şi netransparent. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
Achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE: 06.10.2011, ora 10.00”  
Deschiderea ofertelor:  
Data: 06.10.2011, orele 10.00. 
Locul deschiderii: sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din: 
Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, 700116 - jud. Iaşi, România. 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Riscurile   transmiterii   ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului 
decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere 
este considerată întârziată şi se păstrează nedeschisă la sediul 
autorității contractante. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după 
expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor / prestarea 
serviciilor/ execuţia 

Prestarea serviciilor se va realiza de către ofertantul câştigător în 
ziua menționată în comanda fermă înaintată de Achizitor. 
Factura va fi platita in termen de 15  zile de la data cand a fost 
emisa.  



 

lucrărilor Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al 
beneficiarului in contul indicat de prestator. 

4.7.   Modalităţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi 
de soluţionare a 
contestaţiei 

Contestarea procedurii se face in termen de maximum 24 de ore de 
la data primirii comunicarii de la achizitor. Contestaţia depusă peste 
acest termen va fi respinsa ca tardiva. 
Contestaţia se va depune în scris la sediul Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi, din str. Sărărie nr.134, Iaşi. 
Contestaţia se va face în scris si va fi adresata Achizitorului, 
conţinând ceea ce se contesta, temeiurile de fapt si de drept pe care 
se întemeiază contestaţia, precum si documentele probatorii. 
Contestaţia trebuie însoţită de toate înscrisurile pe care se 
întemeiază. Contestaţiile neînsotite de documente suport vor fi 
respinse ca neîntemeiate. 
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnata de 
achizitor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 1 
zi lucrătoare de la data depunerii. 
Pe perioada de soluţionare a contestaţiei procedura de atribuire se 
suspendă, iar contractul de achiziţie nu poate fi încheiat. 
În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de 
la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei 
competente. 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare / 
modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Preţul contractului nu se actualizează.  
Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 
Daca ofertantul in favoarea căruia a fost atribuit contractul de 
achiziţie refuză semnarea contractului in termenii stabiliţi, achizitorul 
poate sa încheie contractul de achiziţie respectiv cu ofertantul clasat 
pe locul următor sau poate decide reluarea procedurii de achiziţie.  

 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE )  
 
Cerințele din prezenta descriere sunt minime și obligatorii.  
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale 
din “Descrierea obiectului contractului”. 
 
 
 Scopul achiziționării serviciilor de publicitate și rezultatele așteptate: 

Obiectiv general:  
 - Creşterea gradului de informare şi a interesului privind Evenimentul “1 milion de stele”, campanie de 
solidaritate organizată în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 cu scopul promovării voluntariatului în 
activităţi dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. 
  

Realizare și Difuzare Carton TV- cod CPV: 79341000-6 (Servicii de publicitate – Rev.2) 
Oferta tehnica va cuprinde OBLIGATORIU: 
Ofertele de producție și difuzare Carton TV (colaj imagini), realizate de o instituție specializată, trebuie să 
aibă în vedere următoarele: 
 - asigurarea unei echipe de specialiști pentru realizarea materialului video; 
 - calitatea și claritatea materialului; 
 - propunerea unuii media plan, în intervalul orar menționat mai jos, care să asigure audiență 
maximă; 
 - difuzarea materialului la nivelul Regiunii Nord-Est; 
 - respectarea mediaplanului agreat; 
 - încadrarea în termene. 



 
 
1. Caracteristici realizare carton TV: 

-  realizarea definitivă a cartonului TV, în format video cu fond sonor plus voce, se va realiza până 
cel târziu în data de 17.10.2011. 

- în cadrul clipului video se va insera semnatura POSDRU la finalul clipului, pentru un timp suficient 
ca aceasta să poată fi vizualizată.  
 - spotul/colaj video va avea cel puțin 3 imagini, respectiv maxim 6 imagini, reprezentative pentru 
Evenimentul “1 Milion de stele” și tematica acesteia. 
Se va prezenta spre aprobare beneficiarului DVD-ul sau caseta incluzând cartonul TV (colaj imagini). 
Acest colaj va fi înaintat de Achizitor către OIR POS DRU Regiunea Nord–Est, și în funcție de 
observațiile acestei instituții, Ofertantul va trebui să adapteze cartonul TV (colajul imagini) astfel încât să 
corespundă cu solicitarile OIR POS DRU Regiunea Nord–Est. 
 
Durata carton TV (colaj imagini): minim 30 de secunde. 
 
2. Caracteristici ale difuzării:  

Număr difuzări: 15 
Perioada de difuzare:  

• 2 - 6 Noiembrie 2011 – o difuzare/zi (Total difuzări în acest interval: 5) 
• 7 - 11 Noiembrie 2011 – două difuzări/zi (Total difuzări în acest interval: 10) 

Interval orar: 17.30 – 19.00; 20.00 - 22.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARE  

 
 
 

Formular 1 
 

 
OPERATORUL ECONOMIC  
 __________________                          
   (denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 Către, 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi  

  Strada Sărărie nr.134, cod poştal 700116, Iaşi  
    
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanti ai 
ofertantului ....................................................................................................................................................., 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm ............................................................................................................................................................... 
pentru suma totală de ............................................... Ron (în 
litere...........................................................................................................................................................Ron),  
respectiv  ......................... Euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata în valoare de ...................... 
Ron (în litere .............................................................................................................Ron).   
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm servicii de 
publicitate: realizare și difuzare carton TV (colaj imagini), în condiţiile stipulate în cadrul secţiunii “specificaţii 
tehnice” din documentaţia pentru ofertanţi.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................. zile, respectiv până la 
data de ............................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Precizăm că:  
P depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar “alternativă”; 
P nu depunem ofertă alternativă. 
5.  Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajat între noi.  
6. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi.  
 
DATA : .....................  
                  
 Ofertant, Q...................................QQQ..  
                  (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Anexa Formular 1 

 
Centralizator de preturi 

 
 

Operator economic, 
                    

_________________    
         

                          (semnatura autorizată) 
  

Nr. 
crt. Serviciu 

Cantit
ate 

 
Preţ unitar (fără 

Tva) lei  

Pret total fără TVA 
lei (col2xcol3) 

Taxa pe valoare 
adaugata 

Pret total cu TVA 
(col4xcol5) 

0 1 2 3 4 5 6 

1     
  

  
     

2.    
    

3.    
    

Preț total fără TVA 
 
Total valoare TVA 
 
Preț total cu TVA 
 


