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INVITAȚIE 
DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE 

în cadrul proiectului Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic 
 

Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” implementează proiectul Cod SIPOCA 269/MySMIS 

112412, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de 

Uniunea Europeană, din Fondul Social European. 
 

  I. INFORMAȚII GENERALE 
              Achizitor: 

 ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT", persoană juridică de drept 

privat, cu sediul în Craiova, str.Calea București, bl. 17 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj, cod de înregistrare 

fiscală: 33112612 
 Persoana de contact: Pădeanu Marin - Manager proiect 
 Telefon: 0746.228.229 

  E-mail: office@mediereapoliticapublica.ro  
vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii de tiparire a materialelor de tipul 

ghid informare, suport curs formare/seminar instruire, necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor  

din cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 

112412. 

Cod CPV – 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare 

 

Valoarea totală estimată fără TVA:  20.378,57 lei  

 

   Procedura de achiziție se desfăşoară în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016, privind 

aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.  

Va fi declarată câștigătoare oferta care are valoarea totală cea mai scăzută. 

 

Împărţire pe loturi:   Da X            Nu  
          

Daca da, oferta se depune pentru: 

                               Un singur lot               Unul sau mai multe loturi                 Toate loturile X 

 

Obiectul contractului de servicii: Tiparirea materialelor informative, ghiduri, suport 

curs/seminar utilizate in cadrul întâlnirilor de tipul cafenele publice, campanie de informare, programe de 

mailto:office@mediereapoliticapublica.ro
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formare şi seminarii de instruire necesare desfasurarii activităţilor proiectului (A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A5.3) 

derulate în perioada aprilie – iulie 2019. 

 

Descrierea cerințelor minime: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

      
 

  

Lot Tip serviciu Buc Caracteristici Valoare 

estimata 

Lot 1 Tiparire materiale pentru 

organizarea de consultari 

publice folosind metoda 

„cafeneaua publica” 

45 

seturi 

- format A4 

- imprimare alb-negru si 

color 

- minim 15 pag. – maxim 

30pag./set 

 

 

 

1.260,51 Lei 

Lot 2 Tiparire ghiduri pentru 

campania de informare 

desfasurata in Parlamentul 

Romaniei 

500 

buc. 

- format A5 

- policromie fata-verso  

- tip hârtie: lucios 

- 12 pagini 

 

 

10.505 Lei 

Lot 3 Tiparire materiale necesare 

in cadrul programelor de 

formare  

60 

seturi 

- format A4 

- imprimare alb-negru si 

color 

- minim 50 pag. – maxim 

80 pag./set 

 

 

3.361,36 Lei 

Lot 4 Tiparire materiale necesare 

in cadrul seminariilor de 

instruire  

108 

seturi 

- format A4 

- imprimare alb-negru si 

color 

- minim 30 pag. – maxim 

50pag./set 

 

 

3.361,36 Lei 

Lot 5 Tiparire materiale necesare 

in cadrul conferintei 

nationale  

84 

seturi 

- format A4 

- imprimare alb-negru si 

color 

- minim 15 pag. – maxim 

30 pag./set 

 

 

 

840,34 Lei 

Lot 6  Tiparire ghiduri de bune 

practici 

50 

 Buc. 

- format A5 

- policromie fata-verso  

- tip hârtie: lucios 

- 12 pagini 

 

 

1.050 Lei 
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Continutul materialelor si ghidurilor va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar dupa 

incheierea contractului de prestari servicii. 

  

 

 

                II. PREZENTAREA OFERTEI 

   Limba de redactare a ofertei – limba română. 
                Oferta va fi exprimată în RON fără şi cu TVA.  

 Perioada de valabilitate a ofertei: 60 (şaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

              Nu se acceptă oferte alternative, oferta va avea caracter ferm - prețul contractului nu se 

modifică. 

                Adresa unde se depun ofertele: Craiova, str. Calea București, bl. 17 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, 

jud. Dolj sau prin email la office@mediereapoliticapublica.ro  

     Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.04.2019 ora 12.00 
                  Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite 

în acest sens, vor fi respinse. 
                  Data deschiderii ofertelor: 01.04.2019 ora 14:00 
 

                 Documente care trebuie sa însoțească oferta: 
Pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale ofertanţii vor depune (în 

fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea 

„conform cu originalul”): 
a. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau certificat de înscriere a 

persoanei juridice fără scop patrimonial la judecătorie, după caz;  

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că aceştia sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna 

dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea profesională de a realiza 

activităţile care fac obiectul contractului. 

b. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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c. Doar pentru operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare – certificat 

constatator emis de ONRC din care să reiasă autorizarea activității de producție/comercializare a 

produselor/prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziţii, precum și numele asociaților, 

acționarilor și a administratorilor societăţii. 
 

 

 

REPREZENTANT LEGAL, 
 

PĂDEANU MARIN 

 


