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Investeşte în oameni !
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
PENTRU ACHIZIŢIA „FURNIZARE MATERIALE PUBLICITARE”
Nr. 316/23/2 din 28.05.2014
Achizitor:

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
Management Financiar-Contabil Craiova
O nouă dimensiune a calității în învățământul superior

Titlul proiectului POSDRU :
ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului in cadrul
proiectului

POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova
Adresă: str. Brazda lui Novac, nr. 4, cod poştal: 200114, Localitate: Craiova, Ţara: România
Persoană de contact:
Camelia Firică – manager proiect

Telefon: 0744/500.122

E-mail: cameliafirica56@yahoo.com

Fax: 0251/598.265

Adresă de Internet: www.spiruharet.ro
a) Adresele la care cei interesați pot trimite ofertele sunt:
cameliafirica56@yahoo.com - Manager Proiect; denisa_bica@yahoo.com - Consilier juridic;
felini_r@yahoo.com - Responsabil financiar
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Descriere
2.1.1 Denumire contract:
Achizitie furnizare materiale publicitare pentru proiectul « O nouă dimensiune a calității în
învățământul superior »
2.1.2 Descrierea produselor ce vor fi achiziționate
2 bannere (Bannere de exterior cu dimensiuni 4m/1,2m cu imagine şi text, capse prezente din
0,5 m în 0,5m, poliplan, policromie, tipărire)
20 postere (20 postere cu imagini si text dimensiunea A2, carton minim 250 g/mp, policromie,
tipărire)
300 pliante (300 pliante cu imagini si text, dimensiunea A4, carton 200g/mp, policromie fataverso, tipărire)
Conținutul informațional al materialelor publicitare va respecta Manualul de identitate vizuală
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
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POSDRU (acesta poate fi consultant pe site-ul AMPOSDRU www.fseromania.ro)
2.1.3 Denumire contract și locul de prestare:
Denumire contract: Contract de achizitie furnizare materiale publicitare
(a) Lucrari
(b) Produse X
(c) Servicii
Cumparare X
Executie
Categoria serviciului
Leasing
Proiectare si executie
2A
Realizare prin orice mijloace
Inchiriere
2B
corespunzatoare cerintelor
Cumparare in rate
specificate de achizitor
Principalul loc de prestare:
Principala locatie a lucrarii:
Principalul loc de livrare:
Nu este cazul
Nu este cazul
la sediul Achizitorului din: str.
Brazda lui Novac, nr. 4, cod
poştal: 200114, Localitate:
Craiova, Ţara: România
Cod CPV:
Cod CPV:
Cod CPV:
Nu este cazul
224620000-6
Nu este cazul
2.1.4. Durata contractului de achizitie: Furnizarea materialelor publicitare se va realiza pâna la
data de 11.06.2014
.
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

X

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
4.2. Moneda în care este
exprimat preţul contractului

4.3. Modul de prezentare a
ofertei (tehnic şi financiar)

Limba română
Lei
Documentul obligatoriu ce trebuie prezentat de operatorul
economic participant la procedură este
oferta de preț pentru achiziția de furnizare materiale publicitare.
În elaborarea ofertei se va ține seama de cerinele minime
solicitate.
Contravaloarea serviciilor prestate de ofertant se va achita de către
achizitor la emiterea facturii în acest sens de către prestator sau
conform contractului.
Adresele la care cei interesați pot depune oferta sunt:
cameliafirica56@yahoo.com - Manager Proiect;
denisa_bica@yahoo.com - Consilier juridic;
felini_r@yahoo.com - Responsabil financiar
Oferta se va depune în format electronic la una dintre adresele de
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e-mail menționate anterior.
Oferta care este transmisă la o alta adresă a autoritătii
contractante decât cea stabilită în anuntul sau invitatia de
participare se returnează ofertantului.

4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei
4.6. Informaţii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/execuţia lucrărilor

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

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

Ofertantul nu are dreptul de a-si modifica oferta după depunere,
sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de furnizare materiale publicitare.
Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta în orice moment, până
la încheierea contractului de furnizare materiale publicitare.

Livrarea bunurilor se va face conform contractului.
Eventualele contestații se pot depune :
- la adresele de e-mail stabilite și pentru depunerea ofertelor,
respectiv : cameliafirica56@yahoo.com - Manager Proiect;
denisa_bica@yahoo.com - Consilier juridic; felini_r@yahoo.com Responsabil financiar
- la instanta de judecată competentă
Denumire: Tribunalul Dolj
Adresa: Str. Brestei, nr. 12, localitatea Craiova, judetul Dolj,
Telefon: 0251/418.612; Fax: 0251/419.851

Preturile sunt fixe, nu pot fi modificate.

5. Descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice)
În cadul proiectului se dorește achiziționarea unor materiale publicitare pentru pentru desfășurarea
Conferinței de lansare a proiectului și promovarea ulterioară a proiectului. Valoarea estimată a
contractului de achiziție este de maxim 1450,56 LEI fără TVA.

Manager proiect,
Conf.univ.dr. Camelia Firică
Întocmit,
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Responsabil financiar,
Felicia Florina Manea
Consilier juridic,
Conf.univ.dr. Denisa Loredana Bică
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