
 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

 

       1. Denumirea autoritatii contractante: Primaria Municipiului Suceava B-dul 1 Mai 5 A, telefon  

0230-212696, fax : 0230-520593, cod fiscal 4244792        

       2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de prestari servici :licitatie publica 

b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate ofertele: contract de prestare de 

servicii de publicitate media – sectiunea presa scrisa 

    3. a) Locul de prestare al serviciilor – municipiul Suceava 

    b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona si descrierea acestora; codul CPSA  - servicii de 

publicitate media sectiunea presa scrisa :cod CPSA 7440.12 

    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune ofertele: 

– se pot depune oferte comune. 

- ofertantul nu are dreptul decat de a  depune o singura oferta 

    4. Durata sau termenul limita de depunere a ofertelor:  11 04.2006 ora 14.00 

    5. a) Denumirea si adresa serviciului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia 

pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv – 

Primaria Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai  tel.0230-212696,   de la int 125, persoana de contact 

Hostiuc Ileana. 

       b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar – 50 RON valoarea ce se va 

achita la casieria autoritatii contractante.  

       c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor –    10.04. 2006.  

    6. a) Adresa la care trebuie depuse ofertele - Primaria Municipiului Suceava B-dul 1 Mai 5 

A, birou registratura. 

         b) Limba  in care trebuie redactate ofertele – limba romana. 

    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor - administratorii societatilor ofertante sau 

imputernicitii acestora. 

    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor – 12.04.2006 – ora 1000, Primaria municipiului Suceava. 

    8. Costul si conditiile de plata pentru taxa de participare – 100 RON in numerar la caseria 

municipiului Suceava.  

    9.Costul si conditiile de plata pentru garantia de participare – 3.500 RON, in numerar la casieria 

Primariei municipiului Suceava si/sau scrisoare de garantie bancara in favoarea Primariei 

municipiului Suceava. 

 



    10. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le 

reglementeaza – bugetul local al Municipiului Suceava 

    11. Forma juridica : cea prevazuta de lege. 

    12. Informatii privind conditiile de eligibilitate precum si cerintele minime cu privire la 

capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul : 

 - Fisa cu informatii generale 

 - Scrisoare de inaintare  

 - Formular oferta 

 - Declaratie de egibilitate 

 - Dovada achitarii documentatiei de licitatie 

 - Dovada achitarii taxei de participare 

 - Certificat fiscal eliberat de Primaria in care ofertantul isi are sediul 

 - Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara 

 - Certificat emis de Registrul Comertului privind inregistrarea firmei 

 - Experiente similare in ultimii 3 ani 

 - Recomandare din partea altor benefeciari  

 - Imputernicire 

    13 Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pe toata durata de 

valabilitate a contractului  

    14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii – pretul cel mai scazut  

    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative – nu se accepta oferte alternative.  

    16. Data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de 

participare  in 30.03 2006. 

    18. Data transmiterii spre publicare a  anuntului de participare pe www. publicitatepublica.ro. in  

31.03  2006. 


