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| Preţul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Ofertantul va depune următoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă conc
ordanţa codului CAEN cu obiectul achiziţiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; -

Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile

e la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Descriene coritracţ_
| Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si mobilier pentru 2 ev 1
1 enimente aferente proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"|

^onditijj^^fentoarej^,
Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila h |
ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt p j

| ublicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta se va intocmi in con i
Iformitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile    |

Caiet de sarcini:

jCaietjde^sarcm i ^Seryicii
mon^^re^corturi
expoziUonale^
evenimente.pdf

Valoare
estimata:

4.400,00

RON
evenimente (Rev.2)

Cod si denumire
Tip anunţ:   TipCPV:

Cumpărări  contract:   29962000;^-

directeServicii

(Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si mobilier pentru 2 ev I
| enimente aferente proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"|

Data limita depunere oferta:
18.04.201810:43

Denumire contract:

ANUNŢ

In atenţia:: NICOLAE MOISIU Adresa profilului cumpărătoruluide contact:
(URL): www.portal-braila.ro

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): wvwAportal-braila.ro  Tel:
Fax: Ji^39619044  E-mail: jchizitiiijşţj^^lic^^

Adresa: ţradaJ^r:  Tara:

Vizualizare anunţ
I PUBLICAT    %NR ANUNŢ: ADV1000677   ^f TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE

II DATA CREARE: 05.04.2018 10:46   H DATA PUBLICARE: 05.04.2018 10:51

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: J^NSIL^^CIF: 4205491

Anunţul publicitar a fost publicat cu succes

SEAP05/04/2018
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LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR

nFmenu! p^ ^f^ %}8^ w^^P^Bmâ^m^^^\% K^rwa d Consiliului Judeţean Brăila, P-ta Independentei nr. 1, in plic incnis, însoţit de Formularul nrl T - S
crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice©

; portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 16.04.2018 ora 12.00. Răspunsurile la solicitările d

; e clarificări vor fi postate pe site-ul instituţiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita
ofertantul declarat câştigător sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP

^ ^MmSR^m'^^ire'llJcraroare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunţ (in funcţie de a

contractanta). Fin
tronic.

05/04/2018SEAP



I . Primul eveniment se va desfăşura concomitent cu Festivalul internatinal de folclor „Cântecul
de dragoste de-a lungul Dunării", pe Esplanada Dunării din municipiul Brăila. Spaţiul expozitional va fi
amenajat in apropierea scenei pe care vor evolua concurenţii participanţi la festival. Durata acestui
eveniment este de 3 zile, in perioada 24 - 26 iulie 2018.

Serviciile care vor fi prestate includ :
- transportul corturilor, inclusiv accesoriile pentru montarea lor, a seturilor de mobilier si a celorlalte

materiale de promovare menţionate de la locul de depozitare al beneficiarului pana la locul de
desfăşurare a evenimentului. Acestea vor fi puse la dispoziţia prestatorului cu 48 de ore inainte de prima
zi de desfăşurare a evenimentului.
- amplasarea si montarea corturilor la locul indicat de beneficiar

Obiectul achiziţiei : Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi
expozitionale si mobilier pentru 2 evenimente aferente proiectului "Identitate si tradiţie de-a
lungul Dunării"

Beneficiarul va organiza doua expoziţii/ târguri cu specific pescăresc si local in zona pescăreasca
a judeţului Brăila. Spaţiul expozitional va fi amenajat in corturile mari (suprafaţa 160 mp/bucata) si cele
mici (suprafaţa 24 mp/bucata) utilate cu seturile de mobilier (1 masa, 4 scaune) achiziţionate prin proiect.
Se vor utiliza de asemena 1 banner, 1 pop-up display specific si 2 roll-up display-uri ce conţin mesaje de
promovare a proiectului. Vor fi expuse mici ambarcaţiuni, unelte vechi, obiecte utilizate in sectorul
pescuit, care poarta amprenta specifica zonei pescăreşti brailene, fotografii din zona pescăreasca a
judeţului Brăila, produse tradiţionale ale meşteşugarilor locali, dar si preparate culinare din peste.

având ca obiect: Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si
mobilier pentru 2 evenimente aferente proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Brăila a implementat in perioada 01.04.2014-
30.09.2015 proiectul "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării" cod RO4128111307020640 , finanţat prin
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013, Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei
pescăreşti a judeţului Brăila, Măsura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identităţii comunitare.

Prin implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare nr.71/01.04.2014,
Beneficiarul si-a asumat obligaţia de a susţine desfăşurarea si a promova toate activităţile descrise in
Cererea de finanţare, activităţi care sa conducă la realizarea obiectivului general si a obiectivelor
specifice ale proiectului.

Obiectivul general al  proiectului vizează conservarea identităţii   locale si  promovarea
potenţialului turistic al zonei pescăreşti a judeţului Brăila, utilizând acţiuni si tehnici specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-conservarea identităţii locale si promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin organizarea

de expoziţii/ târguri cu specific local si pescăresc;
-promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin realizarea si difuzarea de materiale de

informare, pe teme precum: turism, tradiţii, gastronomie etc.

Nr. ^&.9?.O...../.

CAIET DE SARCINI

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
DIRECŢIA STRATEGII DE DEZVOLTARE



-amenajarea spaţiului expozitional in corturi cu mobilier (mese, scaune, şevalete), banner, pop-up
display, 2 roll-up.
-demontarea si transportul corturilor (inclusiv accesorii), a mobilierului si a materialelor de promovare la
locul de depozitare al beneficiarului. Acestea vor fi predate de prestator reprezentantului beneficiarului in
termen de 48 de ore de la finalizarea evenimentului.

II. Al doilea eveniment se va desfăşura pe parcursul unei zile, in intervalul 15 septembrie - 15
octombrie 2018. Spaţiul expozitional va fi amenajat intr-o comuna amplasata pe malul Dunării, la
distanta de maxim 70 km de municipiul Brăila.
Serviciile care vor fi prestate includ :
- transportul corturilor, inclusiv accesoriile pentru montarea lor, a seturilor de mobilier si a celorlalte

materiale de promovare menţionate de la locul de depozitare al beneficiarului pana la locul de
desfăşurare a evenimentului. Acestea vor fi puse la dispoziţia prestatorului cu 24 de ore inainte de prima
zi de desfăşurare a evenimentului.
-amplasarea si montarea corturilor la locul indicat de beneficiar
-amenajarea spaţiului expozitional in corturi cu mobilier (mese, scaune, şevalete), banner, pop-up
display, 2 roll-up.
-demontarea si transportul corturilor (inclusiv accesorii), a mobilierului si a materialelor de promovare la
locul de depozitare al beneficiarului. Acestea vor fi predate de prestator reprezentantului beneficiarului in
termen de 24 de ore de la finalizarea evenimentului.

Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al
acestuia la sediul Beneficiarului si la locurile de amplasare a corturilor, precum şi cheltuielile pentru
transportul corturilor, a mobilierului si materialelor de promovare a proiectului. Preţul ofertat va include
toate cheltuielile necesare efectuării serviciilor - manopera, cheltuieli indirecte, transport, inclusiv
accesorii pentru ancorarea corturilor împotriva vântului (tarusi, chingi, arc de amortizare, cabluri, ancore,
etc.) etc, indiferent de numărul de persoane care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării
serviciului.

Valoarea estimata a serviciilor 4.400 lei fara TVA.

Durata contractului de achiziţie publică după semnarea acestuia de către ambele parti, va
fi pana la 31.10.2018 si va avea 2 etape, corespunzătoare celor doua evenimente:

1.Etapa 1: 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului
pentru primul eveniment ce se va desfăşura in perioada 24 - 26 iulie 2018, in municipiul
Brăila. Prestatorul are obligaţia de a transporta, monta/demonta si amenaja corturile,
mobilierul si materialele de promovare de la sediul beneficiarului la locul unde se
desfăşoară evenimentul si inapoi la locul de depozitare;

2.Etapa 2: 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului
pentru al doilea eveniment ce se va desfăşura in perioada 15.septembrie - 15 octombrie
2018, in conformitate cu indicaţiile beneficiarului, intr-o comuna situata in zona
pescăreasca a judeţului Brăila, amplasata pe malul Dunării la o distanta de max. 70
km lata de municipiul Brăila. Prestatorul are obligaţia de a transporta, monta/demonta si
amenaja corturile, mobilierul si materialele de promovare de la sediul beneficiarului la locul
unde se desfăşoară evenimentul si inapoi la locul de depozitare;

Perioada si locul in care se va desfăşura al doilea eveniment, intr-o comuna din zona
pescăreasca a judeţului Brăila vor fi comunicate Prestatorului de către beneficiar, cu cel puţin 15
zile calendaristice inainte de demararea acestuia, prin înaintarea unei comenzi scrise. Durata
evenimentului in zona rurala va fi de 1 zi.



Avizat: Aura LUPU, Sef Birou

întocmit: Dosztal George, consi

Ichim Catrinel, inspec

DIRECTOR EXECUTIV,

Luminiţa STOICA

Valoare
totala

ofertată (lei
fara TVA)

Preţ unitar
ofertat (lei
fara TVA)

Total pentru 2 evenimente

1 buc.

1 buc.

Cantitate

Montare/demontare, amenajare si
transport Eveniment 2 comuna din
judeţul Brăila, pe malul Dunării,
15.09.2018-15.10.2018

Montare/demontare, amenajare si
transport Eveniment 1 Municipiul
Brăila,
24-26 iulie 2018

Denumire obiect

2

1

Nr.

crt.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si
obligatorii.

Prescripţii de montaj

Montarea/demontarea si amenajarea corturilor si mobilierului, se vor face de către prestator in
locurile indicate de beneficiar, in conformitate cu desfăşurarea evenimentelor prezentate mai sus.

La montarea corturilor, prestatorul va asigura si utiliza, in funcţie de necesitaţi, accesorii pentru
ancorarea impotriva vântului (tarusi, chingi, arc de amortizare, cabluri, ancore, eto).

Alte precizări

Recepţia serviciilor se face la destinaţie.

Centralizator preturi



(semnătura autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind

achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,

Operator economic,

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire /sediu)

FORMULAR nr. 1



(semnătura autorizată)

Data completării

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în  calitate de    legal autorizat  să semnez oferta  pentru  şi  în  numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând  documentaţia de atribuire,  subsemnaţii,   reprezentanţi   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia serviciilor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

3.Ne  angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de  (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativă'V'altă ofertă".

|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/  /



(semnătura autorizată)
LS.

Valoarea totala a contractului lei fara TVA se va inscrie in formularul de oferta.

5

Valoare
totala

ofertată
(lei fara
TVA)

TOTAL pentru 2 evenimente

4

Preţ unitar
ofertat (lei
fara TVA)

1

1

3

Cantitate

buc

buc

2

U.M.

Montare/demontare,

amenajare si transport
Eveniment 2 comuna din
judeţul Brăila, pe malul

Dunării, 15.09-15.10.2018

Montare/demontare,

amenajare si transport
Eveniment 1 Municipiul
Brăila, 24-26 iulie 2018

1

Sevicii prestate

2

1

0

Nr.

crt.

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
pentru

Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si mobilier pentru 2
evenimente aferente proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

(denumirea/numele ofertant)


