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Direcția Tehnică
Serviciul Achiziții Publice
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Municipiul Arad are plăcerea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Construire
Centru Multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii-Pădurii””
Obiectul contractului: Servicii de publicitate
Cod CPV: 79341000-6
1. Procedura aplicată: achiziţie directă
2. Sursa de finanţare: Plata se face din Bugetul local şi din fonduri nerambursabile, în condiţiile
contractului de finanţare nr. 4735/09.09.2019
3. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunere financiară şi
tehnică şi se prezintă în plic închis şi trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu
inscripţia „A nu se deschide înainte de data de 18.11.2019”
4. Limba de redactare a ofertei: română
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile
6. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA
Preţul ofertei este ferm în lei.
o NU se acceptă actualizarea preţului contractului
7. Tipul contractului: servicii
8. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
9. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm
10. Durata contractului: de la data semnării contractului până la data de 31.03.2020
11. Plata preţului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria Municipiului Arad
12. Documentele care însoţesc oferta:
Oferta financiară-se va completa conform Centralizatorului de preţuri ataşat caietului de sarcini
13. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr.75, camera 5,
Registratura generala ÎN PLIC INCHIS ŞI SIGILAT PE CARE SE VA MENŢIONA Servicii
de informare şi publicitate pentru proiectul „Construire Centru Multifuncțional pentru
persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii-Pădurii –A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA DE 18.11.2019.
14. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.11.2019.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0257 281850, int.289, 350, e-mail
adrian.hant@primariaarad.ro.
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