
Servicii de publicitate în presa scrisă și în presa
audiovizuală

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva 
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  FLORIN  NICOLAE  OANCEA;  Telefon:  +40  371459892;  Fax:  +40  254226176;  E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de publicitate în presa scrisă și în presa audiovizuală
Numar referinta: 437439320224

 
II.1.2) Cod CPV principal
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              LOTUL 1 Servicii de publicitate în presa scrisă:
        Primăria Municipiului  Deva inițiază procedura privind atribuirea contractului  de servicii  de publicitate în presa scrisă
(cotidiene/săptămânale locale - cu ediții print și online, cotidiene naționale - cu ediție print și online), pe bază de comenzi ferme,
prin publicarea de anunțuri/articole informative cu privire la activitatea administrației publice locale conform prevederilor OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
           LOTUL 2 Servicii de publicitate în presa audiovizuală:
           Primăria Municipiului Deva inițiază procedura privind achiziția de servicii de producție și difuzare în presa audiovizuală
(posturi locale de radio și televiziune), pe bază de comenzi ferme, prin producția și difuzarea de anunțuri/știri/emisiuni informative
cu privire la activitatea administrației publice locale conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este
de 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 4 a zi inainte de data
limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 580104
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Moneda: RON
 

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu 
2 LOTUL 2 servicii de publicitate în presa audiovizuală

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92200000-3 Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
Municipiul DevaMunicipiul Deva

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOTUL 2 Servicii de publicitate în presa audiovizuală:
           Primăria Municipiului Deva inițiază procedura privind achiziția de servicii de producție și difuzare în presa audiovizuală
(posturi locale de radio și televiziune), pe bază de comenzi ferme, prin producția și difuzarea de anunțuri/știri/emisiuni informative
cu privire la activitatea administrației publice locale conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 
II.2.1) Titlu 
1 LOTUL 1 servicii de publicitate în presa scrisă

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
Municipiul DevaMunicipiul Deva

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOTUL 1 Servicii de publicitate în presa scrisă:
        Primăria Municipiului  Deva inițiază procedura privind atribuirea contractului  de servicii  de publicitate în presa scrisă
(cotidiene/săptămânale locale - cu ediții print și online, cotidiene naționale - cu ediție print și online), pe bază de comenzi ferme,
prin publicarea de anunțuri/articole informative cu privire la activitatea administrației publice locale conform prevederilor OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de servicii de publicitate în presa audiovizuală Lotul 2
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
22921 / 02.03.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
FABIMAR PRESTCOM 
Cod de identificare fiscala: 6822418; Adresa: Strada Romanilor, Nr. 32; Localitatea: Hunedoara; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod
postal: 331032; Tara: Romania; Telefon: +40 722281876; Fax: -E-mail: fabimarsrl@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este
un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 396000
Valoarea totala a contractului/lotului: 383160
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Contract de servicii de publicitate în presa scrisă Lotul 1

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
22920 / 02.03.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
FABIMAR PRESTCOM 
Cod de identificare fiscala: 6822418; Adresa: Strada Romanilor, Nr. 32; Localitatea: Hunedoara; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod
postal: 331032; Tara: Romania; Telefon: +40 722281876; Fax: -E-mail: fabimarsrl@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este
un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 200000
Valoarea totala a contractului/lotului: 196944
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              -Ofertantii vor prezenta „Declaratia de consimtamant ” (formular anexat) privind procesarea datelor cu caracter personal.
- Departajarea ofertelor cu acelasi pret: in situatia in care 2 sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare
va solicita reofertarea in SICAP, contractul  fiind atribuit  ofertantului  a carui  noua propunere financiara are pretul  cel  mai scazut..
Ofertantilor care au omis sa prezinte oricare document solicitat prin fisa de date si caietul de sarcini se vor solicita clarificari pentru
eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in DUAE, atat ale ofertantului/candidat cat si ale subcontractantului/tertului
sustinator.
- Daca in documentatia tehnica, respectiv Caietele de sarcini, apar specificatii tehnice care indica o anume origine, furnizor, producator,
procedeu special, marca de fabrica, brevet de inventie, licenta de fabricatie sau alte asemenea, se va adauga sintagma SAU ECHIVALENT
NOTA:  Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale obligatorii ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate/ modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in
vederea participarii la procedura.
Avand in vedere prevederile art.123, alin (1) , din HG 395/2016 , in cadrul ofertei sa se mentioneze documentele considerate confidentiale
, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr.101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Municipiul Deva, Serviciul Achizitii 
Adresa:  Adresă:  Piaţa Unirii,  nr.  4;  Localitatea:  Deva;  Cod postal:  330152;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40 254210072;  Fax:  +40
254210072; E-mail: achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2022
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