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Nr. 18416/10.10.2016         

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are onoarea sa va invite sa participati la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica „SERVICII DE BRANDING ȘI 

IDENTITATE VIZUALĂ, SERVICII DE TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE 

PROMOȚIONALE”.  

Descrierea serviciilor, se regăseşte în caietul de sarcini, anexă la prezenta invitaţie 

1. Obiectul contractului: „SERVICII DE BRANDING ȘI IDENTITATE VIZUALĂ, SERVICII 

DE TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE PROMOȚIONALE” pentru proiectul: 

„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a 

Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” 

COD CPV: 79341100-7- Servicii de consultanță în publicitate, 79341000-6- Servicii de 

publicitate72413000-Servicii de proiectare de site-uri (World Wide Web), 39154100-7 – 

Standuri de expoziție, 72212224-5 Serivcii de dezvoltare de software pentru editare de pagii 

web, 79970000-4- Servicii de editare, 22211000-2 Reviste specializate, 79823000-9- Servicii 

de tipărire şi de livrare, 22150000-6 Broșuri, 79823000-9- Servicii de tipărire şi de livrare 

Buget estimat: 48749,9 lei fara TVA 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achiziție directă 

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: proiect cofinanţat 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin  Fondul de Dezvoltare 

Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2016 

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 

Propunerea tehnica 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele 

beneficiarului și să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 

din caietul de sarcini. 

Propunerea financiara  

Se va prezenta în lei, fără TVA.  

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile 

solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul 

contractului de achizitie publica. 
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Costurile legate de transport, montaj, etc ale Prestatorului si orice alte cheltuieli ale 

ofertantului necesare pentru executarea contractului sunt considerate ca incluse în preţul 

contractului, acest fapt fiind avut în vedere de ofertant la întocmirea propunerii financiare. 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formularul 6), inclusiv anexele care 

reprezintă elementele principale ale propunerii financiare. Nu se acceptă facilităţi.  

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.10.2016, ora 14 a.m. 

6. Limba de redactare a ofertei: română     

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor 

8. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.  

9. Pretul ofertei este ferm in lei. NU se accepta actualizarea pretului contractului 

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scăzut 

cu condiţia prezentării tuturor documentelor solicitate la punctul 15 din prezenta  invitaţie. 

Oferta declarată câştigătoare va fi cea care îndeplineşte cerinţele prezentului Caiet de sarcini şi 

a cărei propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Preţul contractului este ferm, nu se 

actualizează. Prestatorul trebuie să respecte condiţiile formulate în prezentul Caiet de sarcini şi 

să aibă disponibilitate de adaptare la cerinţele care pot apărea pe parcursul implementării şi 

monitorizării. Prestatorul trebuie să consulte Beneficiarul cu privire la orice aspect/problemă 

care apare în procesul de implementare a platformei. 

11. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 

12. Perioada de garantie a serviciilor: 24 luni de la data finalizării contractului  

13. Desfăşurarea tuturor activităţilor prevăzute în Caiet de sarcini trebuie să se realizeze cu 

respectarea termenelor limită menţionate pentru fiecare activitate în parte.  

14. Plata pretului contractului se va face în cont de trezorerie in termen de max. 30 de zile de 

la emiterea facturii iar baza legală pentru efectuarea plăţilor o constituie Procesul verbal de 

recepţie calitativă şi cantitativă a serviciilor prestate. 

15. Documentele care insotesc oferta: 

a)  Scrisoare de înaintare - Formular 1 

b) Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte 

obiectul de activitate al respectivului operator economic (obiectul contractului trebuie să aibe 

corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC) original/copie conform 

cu originalul 

c) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 - Formularul 2 

d) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 -  Formularul 3 

e) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 - Formularul 4 
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f)  Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 si art.60 din Legea 98/2016 - Formularul 5 

16. Prezentarea ofertei 

Ofertanţii interesați vor posta oferta financiară totală în CATALOGUL ELECTRONIC SEAP la 

rubrica Proceduri de atribuire-cumpărări directe-catalog de produse/servicii/lucrări, cu 

denumirea de SERVICII DE BRANDING ȘI IDENTITATE VIZUALĂ, SERVICII DE 

TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE PROMOȚIONALE CRINT-UAB . 

Oferta cuprinzând propunerea financiara, propunerea tehnica şi documentele solicitate la pct-ul 

15 se depun obligatoriu în plic sigilat la sediul autorităţii contractante Universitatea „1 

Decembrie 1918”din Alba Iulia, str. Unirii, nr. 17 (la Registratură) (ofertele vor fi în mod 

obligatoriu semnate, datate şi ştampilate).   

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii.  

Neîndeplinirea de către oricare dintre ofertanţi a uneia, sau mai multor cerinţe minimale, 

determină respingerea ofertei ca neconforme. 

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut care va deveni 

câştigătoare numai dacă îndeplineşte cerintele Caietului de Sarcini și prezintă 

formularele solicitate la pct.-ul 15. 

Atribuirea contractului se va face ”online” din catalogul SEAP. 

Nerespectarea denumirii SERVICII DE BRANDING ȘI IDENTITATE VIZUALĂ, 

SERVICII DE TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE PROMOȚIONALE CRINT-UAB poate 

duce la imposibilitatea identificării ofertei de către  autoritatea contractanta. 

17. Data limita pentru depunerea ofertei în plic la sediul autorităţii contractante respectiv 

postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  19.10.2016 ora 14.00.  

Pentru detalii suplimentare tehnice: persoana de contact: Raluca Ivan, 0741088828, mail: 

raluca.ivan@uab.ro; servtehnic@uab.ro . 

Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia 

Manager Proiect, 

Lector univ. dr. Ionescu Petru Ștefan  

Responabil promovare, 

Conf.univ.dr. Muntean Andreea  

Responsabil achiziții,  

Conf.univ.dr.  Ivan Oana Raluca 

Responsabil financiar,  

Vomvea Nicoleta  
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