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INVITAȚIE 
DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTA 

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

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

Uniunea Europeană, din Fondul Social European. 
 

 1. 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 – „Materiale publicitare” (80 seturi: mapa, 

ecuson, pix si memory stick) în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, 

Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412. 
Procedura de achiziție este 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. 

 

         Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare 

 

         Valoare estimata/set: 42 lei fara TVA  

         Valoarea estimata totala:  3.360 fara TVA 
         Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Va fi declarată câștigătoare oferta cu valoarea totală 

cea mai scăzută. 

 

         Descrierea caracteristicilor minimale ale produselor care se achiziționează: 

- Mapa documente in care se vor insera materiale informative – 80 buc. 

 

Material   

Dimensiunea 

Culoarea 

Carton lucios – 300 g/m2 

31 x 22 x 1,5 cm 

Alb 

 

mailto:office@mediereapoliticapublica.ro
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Schiță: 

 

- Ecuson de identificare – 80 buc. 

Material: plastic transparent incolor. 
Sistem de prindere: ecusonul va fi prevăzut cu lanyard. 
Fiecare ecuson va permite inserarea unor etichete de hârtie care să conţină numele 

participantului la reuniune. 

 

- Pix  inscriptionat pe corp – 80 buc. 

Pix cu mină. 

Material: metal. 

Culoare: argintiu, albastru, negru. 

 

- Memory stick inscriptionat pe corp – 80 buc. 

Inscriptionarea va fi pe o singura fata. 

Material: plastic. 

Capacitate: 8GB. 

Culoare: alb. 

 

Pentru toate materialele publicitare, furnizorul are obligația de a respecta măsurile de 
identitate vizuală prevăzute de manualul de identitate vizuală POCA, disponibil la adresa: 
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020/ . 
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                2. PREZENTAREA OFERTEI 

Limba de redactare a ofertei – limba română. 
             Oferta va fi valabila 60 zile de la data depunerii si va fi exprimată în lei fără si cu TVA conform 

Formular 1. 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 limita pentru depunerea ofertelor:  06.06.2019 ora 12.00 
           Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite, vor fi 

respinse. 
              Data deschiderii ofertelor: 06.06.2019 ora 14:00 

 Termen de furnizare: cel mult 10 zile de la semnarea contractului.  
 

             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;  
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 - Formular 2; 
 

 

 

 

REPREZENTANT LEGAL 
 

PĂDEANU MARIN 


