
 
 
 

 

 
 
 

 
Nr.6216 din 22.06.2010 
Dos/III/C 

 
INVITA łIE DE PARTICIPARE 

 
la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin “cerere de 

oferte urmată de o etapă finală de licitaŃie electronică” 
 
 

Către 
 

………………………………….. 
………………………………….. 

 
 

Autoritatea contractantă invită ofertanŃii al căror obiect de activitate corespunde 
cerinŃelor documentatiei de atribuire anexata să depună oferta în scopul atribuirii 
contractului pentru prestarea următoarelor servicii: publicitate în presa scrisă 
cotidiană locală, cod CPV:79341000-6. 
Caracteristicile generale ale serviciilor: publicare anunŃuri de interes public general, 
anunŃuri cu caracter public informativ, anunŃuri de licitaŃie. 
1. Denumirea autorităŃii contractante: Consiliul JudeŃean Teleorman. 
2. Codul de înregistrare fiscală: 4652686. 
3. Adresa: mun.Alexandria, judeŃul Teleorman, str.Dunării, nr.178, cod poştal 140047. 
4. Telefon: 0247/311201, int. 356, 394. 
5. Fax: 0247/421.132. 
6. E-mail:- 
7. Pagina de Internet: www.cjteleorman.ro. 
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte 

urmată de o etapă finală de licitaŃie electronică. 
9. Sursa de finanŃare a contractului: bugetul propriu al judeŃului Teleorman. 
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract de servicii. 
11.  Locul de prestare a serviciilor: judeŃul Teleorman. 
12.  Operatorii economici pot depune ofertă doar pentru întreaga gamă de servicii 
solicitate. 
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: anul 2010, cu posibilitatea 
suplimentării serviciilor deja achiziŃionate până la 4 luni. 
14. InformaŃii şi clarificări: 

a) Documentatia de atribuire anexată prezentei invitaŃii poate fi descărcată de pe 
www.e-licitatie.ro, pagina de Internet proprie www.cjteleorman.ro şi din 

CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 
VICEPREŞEDINTE 



sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa 
www.publicitatepublica.ro;  

b) data limită pentru solicitarea clarificărilor:  24.06.2010, ora 16:00. 
InformaŃii suplimentare se pot obŃine la telefon 0247421132; 0247/311201, int.353, 
394, persoană de contact: PăscuŃu VictoriŃa. 
15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.07.2010, ora 10:00. 
16. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul JudeŃean Teleorman, mun. 
Alexandria, str.Dunării nr.178, Compartimentul achiziŃii publice, camera 53. 
17.     Limba de redactare a ofertei: limba română. 
18.    Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanŃii împuterniciŃi ai  
ofertanŃilor. 
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.07.2010, ora 11:00, Consiliul 
JudeŃean Teleorman, str. Dunării, nr.178. 
20.     GaranŃiile ce trebuie furnizate de ofertanŃi: 
 GaranŃia de participare 
 - Cuantumul garantiei de participare: 90lei. 
 - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - până la data de 06.10.2010. 
Forma de constituire a garanŃiei de participare: 
 - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiŃiile legii de 
o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută mai sus, sau  
-  depunerea la casieria autorităŃii contractante a unui ordin de plată sau a unei file cec, 
cu condiŃia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor, sau  
-  depunenerea la casieria autorităŃii contractante a unei sume in numerar.  
- Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este:  
RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la  Trezoreria Alexandria, Cod de 
inregistrare fiscala: 4652686 
21. ModalităŃile principale de finanŃare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care 
le reglementează – Bugetul propriu al judetului, prin virament. 
22. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul] – conform 
prevederilor art.44 din OUG nr.34/2006, modificată şi completată. 
23. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanŃii: sunt 
prevăzute în documentaŃia de atribuire. 
24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanŃi: sunt prevăzute în 
documentaŃia de atribuire. 
25. MenŃionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziŃiilor administrative, 
în cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii 
profesionale – nu este cazul. 
26. Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate să menŃioneze numele şi 
calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da 
27.       Termenul de valabilitate al ofertei: până la data de 06.10.2010. 
28.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel 
mai scazut  
29.      Nu se acceptă oferte alternative.  
30. OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi 
de a anexa un opis al documentelor prezentate.  



31. InstrucŃiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: 
conform documentaŃiei de atribuire. 
32. InstrucŃiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: 
conform documentaŃiei de atribuire. 
33. Data pentru care se determină echivalenŃa leu/euro – Nu este cazul. 
34. ContestaŃiile se transmit: 
 - fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu sediul în Bucureşti, 
str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, cod poştal: 030081, Telefon:021/3104641, Fax: 
021/3104642, E-mail : office@cnsc.ro, www.cnsc.ro 
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanŃa competentă - Curtea de apel 
secŃia contencios –administrativ şi fiscal, Splaiul IndependenŃei, nr.5, sector 4 , 
Localitatea:  Bucureşti , Cod postal:  050081. 
   

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Eugen Ovidiu Vlad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


