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Judetul Mures
Adresa: Strada: Piata Victoriei, nr. 1, Sector: -, Judet: Mures  Cod �scal: 4322980  Cod
postal: 540026  Cod NUTS: RO125 Mures  Localitate: Targu Mures  Tara: Romania  E-
mail: achizitii@cjmures.ro; cjmures@cjmures.ro  Telefon: +40 265263211  Fax: +40
265268718  Adresa Internet (URL): www.cjmures.ro  Adresa pro�lului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Contractul implica o achizitie comuna: Nu  
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu  

Autoritate regionala sau locala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1.1) Titlu:
„Servicii de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media - Lot 1 - Spaţii

pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local

DETALII 

Documentatie de atribuire:
DF1082747 / 28.04.2020 16:03

PLAN DE ACHIZITII 

Nume plan: -

Detaliul de plan: -

Valoare alocata la detaliul plan: -

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumire si adrese

I.2) Achizitie comuna

I.4) Tipul autoritatii contractante

I.5) Activitate principala

SECTIUNEA II: OBIECT 

II.1) Obiectul achizitiei
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VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 26.416,00  - 79.248,00  RON

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 10.512,32  - 52.561,60  RON

și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în
limba română - local  Numar de referinta: 4322980/50A/2020

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

II.1.3) Tipul contractului:
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:
Servicii de comunicare publică în mass-media, respectiv în: • Presa scrisă, prin

intermediul: - unui cotidian în limba română - local • Presa on-line, prin intermediul: - unui
portal de ştiri în limba română – local Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si
complet tuturor solicitarilor de clari�cari cu 3 zile inainte de termenul limita stabilit in
anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot
solicita clari�cari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5
zile.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Intervalul intre : 36.928,32   si 131.809,60   Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:
Contractul este impartit in loturi: Da
Pot � depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot � atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea
urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: -

FILTRE

II.2) Descriere

NUMAR SAU DENUMIRE LOT

COD CPV

VALOARE ESTIMATA INTRE:

-

 
 

 Cauta  Reseteaza

SORTARE: NUMAR   VALOARE ESTIMATA 

1. – Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în

limba română - local 

COD CPV:
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

3. Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în

limba română - local 

COD CPV:
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
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III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind
inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor Ofertanții, terții
susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.
164, 165 și 167 din Legea 98/2016 Se va completa de către ofertant/ofertant asociat/terț
susținător/subcontractant, cerința corespunzătoare în formularul DUAE ca dovadă
preliminară care con�rmă că ofertantul/ofertantul asociat/terțul
susținător/subcontractantul îndeplinește cerința. Ofertantul clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în
situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regulă a următoarelor
informații și documente: • certi�cate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la
plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local,
buget de stat etc.) la momentul prezentării; • cazierul judiciar al operatorului economic și al
membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia, așa cum rezultă din certi�catul constatator emis de ONRC/actul
constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul
economic poate bene�cia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.
171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; In vederea dovedirii neincadrarii
ofertantului in situatia unui con�ict de interese se comunica în cele ce urmeaza lista
persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in
organizarea, derularea si �nalizarea procedurii de atribuire, precum si a celor cu putere de
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare. Persoanele cu functii de decizie
din cadrul autoritatii, sunt: Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu
Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru, vicepresedinti; Cosma Aurelian - Paul, secretarul general al
judetului; Szász Zoltán Tibor, administrator public al județului; Băţaga Valer, directorul
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte; Nemes Genica, directorul Directiei
Juridice si Administratie Publică; Mărginean Ioan Alin, directorul Directiei Economice;
Márton Katalin , directorul Direcției Tehnice; Pătran Carmen-Daniela, sef serviciu Investitii
si Achizitii Publice; Suciu Călin, şef serviciu Dezvoltare Regională; Tcaciuc Ioana, sef serviciu
Buget; Oroian Mariana, sef birou Financiar-Contabil; Farkas Adriana, sef serviciu Juridic;
Lefter Erika, consilier juridic, Kakasi András, consilier juridic; Buta Ramona Alina, consilier
juridic; Lokodi Emöke, consilier juridic; Szövér� Gabriella, consilier juridic; Catrinoiu Ionuț,
consilier juridic; consilieri DDRIP: Cioban Simona, Fabian Livia Daniela, Vițelar Corina
Alexandra; consilier Cabinet Președinte: Lukacs Katalin; consilieri Compartiment Achiziţii
Publice: Savu Felicia- Maria, Pologea Ioan, Sabău Kinga Beáta, Kárpáti Andrea Laura; Kadar
Katalin – consilier, compartiment Analiză şi Asistenţă Economică. Persoanele care aprobă
bugetul aferent autoritătii contractante, necesar �nantării contractelor de achizitie publică
sunt: Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu
Alexandru, vicepresedinti; consilieri judeteni: Aszalos Gavril, Baciu Marius Tiberiu, Bumb
Nicu-Aurel, Bardosi Dragos-Tiberiu, Bartha Mihaly, Bândea Eugen, Biró József-Attila, Bolos
Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius-Vasile, Fülöp József, Gergely Simion,
Gliga Ioan Florin, György Alexandru, Ilies Ovidiu-Tudor, Kedei Pál Előd, Kolcsar Anquetil-
Karoly, Kovács Mihály-Levente, Kupás János, Moldovan Angela, Molnar Ervin, Pokorny
Vasile Ștefan, Pop Cosmin, Rată Nadia-Dinuca, Sabău Pop Aurelian-Olimpiu, Somesan
Ștefan, Szabó Albert, Szabó Árpád, Szigyárto Zsombor-Istvan, Tatár Béla, Belea Bianca
Minodora, Togănel Cristina-Mara, Alexandru Lupa. Modalitatea prin care poate �
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va solicita declaratie de neincadrare in prevederile
art.60 care se va prezenta odata cu DUAE de către operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant, asociat,
subcontractant si tert sustinator). Atenționări speciale: 1. Nedepunerea DUAE odată cu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii de participare
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oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al terțului
susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a
acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea
acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clari�cări pentru
eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru �ind
necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.  -
Prezentarea Certi�catului constatator eliberat de O�ciul Registrului Comerţului . Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii
din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se a�a în
niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse in
certi�catul constatator sa �e reale/actuale la data prezentării documentului. Modalitate
prin care poate � demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către
operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei
lor. Documentele justi�cative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, respectiv certi�cat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa �e prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la �nalizarea evaluării ofertelor. 

III.1.2) Situatia economica si �nanciara:
-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:
1.) Loturile: 1  Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul

speci�cat  Experienta similara în prestarea de servicii de publicitate Lot 1 - Spaţii pentru
publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română - local Lista
serviciilor prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare de
comunicare publică într-un cotidian în limba română, local, a căror valoare cumulata a fost
de minim 19.812 lei fără TVA. - Completarea DUAE Documentele justi�cative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a � prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la �nalizarea evaluării ofertelor. Certi�cări/alte documente relevante,
se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la �nalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care
bene�ciarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obţinerii unei certi�cări / con�rmări din partea acestuia, demonstrarea
prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic.  2.) Loturile:
1  Proportia de subcontractare  Se va prezenta o Declaratie privind partea/partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).
Partea/partile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze. Se vor prezenta datele
de identi�care ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la
momentul depunerii ofertei. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va
prezenta Acordul de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractant în original sau
în copie legalizata. - Se va completa DUAE care va include şi informaţii privind partea din
contract care urmează a � eventual subcontractată, urmand ca documentele justi�cative
sa �e prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere,
asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune
scanat, odata cu DUAE, acordul de subcontractare. Nedepunerea, odata cu DUAE, a
acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clari�cari.  3.) Loturile: 3 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul speci�cat 
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Experienta similara în prestarea de servicii de publicitate - Lot 3 - Spaţii pentru publicare
materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română - local Lista
serviciilor prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare de
comunicare publică pe un portal de știri în limba română, local, a căror valoare cumulata a
fost de minim 13.140,4 lei fără TVA. - Completarea DUAE Documentele justi�cative care
probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a � prezentate, la
solicitarea autorităţii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la �nalizarea evaluării ofertelor. Certi�cări/alte documente relevante,
se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la �nalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care
bene�ciarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obţinerii unei certi�cări / con�rmări din partea acestuia, demonstrarea
prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic.  4.) Loturile:
3  Proportia de subcontractare  Se va prezenta o Declaratie privind partea/partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).
Partea/partile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze. Se vor prezenta datele
de identi�care ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la
momentul depunerii ofertei. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va
prezenta Acordul de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractant în original sau
în copie legalizata. - Se va completa DUAE care va include şi informaţii privind partea din
contract care urmează a � eventual subcontractată, urmand ca documentele justi�cative
sa �e prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere,
asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune
scanat, odata cu DUAE, acordul de subcontractare. Nedepunerea, odata cu DUAE, a
acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clari�cari. 

IV.1.1) Tipul procedurii:
Procedura simpli�cata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: -
Justi�carea oricarei durate care depaseste patru ani: -

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
Data si ora locala: 15.05.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot � depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:
Oferta trebuie sa �e valabila pana la: 15.09.2020

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Descriere

IV.2) Informatii administrative
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IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:
Data de deschidere a ofertelor: 15.05.2020 15:00
Locul de deschidere a ofertelor: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: -

Aceasta achizitie este periodica: Nu

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

h• Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale,
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar
ofertantul are obligaţia de a comunica entităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; ofertantul care nu este de acord cu prelungirea
perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă
pierderea garanţiei de participare. • Toate certi�catele şi documentele emise în altă limbă decât
româna vor � însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba romană. • În cazul în care se
constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, în vederea departajării ofertelor,
entitatea contractantă va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri �nanciare.
Noua propunere �nanciara va � depusă doar şi numai în urma solicitării autorității
contractante.

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  Cod �scal: -  Cod postal: 030084  Cod
NUTS: RO321 Bucuresti  Localitate: Bucuresti  Tara: Romania  E-mail: o�ce@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641  Fax: +40 213104642 / +40 218900745  Adresa Internet
(URL): www.cnsc.ro  Adresa pro�lului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:
-

VI.4.3) Procedura de contestare:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Legii nr
101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Consiliul Judetean Mures - Serviciul juridic
Adresa: Piata Victoriei nr. 1  Cod �scal: -  Cod postal: 540026  Cod NUTS: RO125
Mures  Localitate: Targu Mures  Tara: Romania  E-mail: adriana.farkas@cjmures.ro
Telefon: +40 372651216  Fax: +40 265-268718  Adresa Internet (URL): www.cjmures.ro
Adresa pro�lului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

29.04.2020 08:40

SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE 

VI.1) Informatii privind periodicitatea

VI.2) Informatii privind �uxurile de lucru electronice

VI.3) Informatii suplimentare

VI.4) Proceduri de contestare

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
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FILTRE

LISTA DE FISIERE CARE COMPUN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 [SCN1067356/00001] Acord Cadru Online_RO.pdf.p7m

 [SCN1067356/00002] CAIET DE SARCINI.pdf.p7m

 [SCN1067356/00003] FisaDate_DF1082747.pdf

 [SCN1067356/00005] Acord Cadru cotidian_RO.pdf.p7m

 [SCN1067356/00007] Contrac Subsecvent Cotidian_RO.pdf.p7m

 [SCN1067356/00009] Contract Subsecvent Online _RO.pdf.p7m

 [SCN1067356/00010] FORMULARE.doc.p7m

Documente de atribuire

 [SCN1067356/00006] DUAE_CERERE_64965.xml

 [SCN1067356/00008] DUAE_CERERE_64964.xml

Documente DUAE

 [SCN1067356/00011] STRATEGIA DE CONTRACTARE.pdf.p7m

Documente strategie de
contractare

 DeclaratieFunctiiDecizie_DF1082747.pdf

Declaratii functie decizie

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL COMPANIEI SOLICITATE 

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII 

 Adaugare clari�care / decizie

TIP DOCUMENT

DATA POSTARE

 De la data -  Pana la data

 
 

 Cauta  Reseteaza

SORTARE: DATA POSTARE 

LISTA ERATE 

 FILTRE 



NUMAR ANUNT ERATA

Numar anunt erata

MODALITATE GENERARE
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4/29/2020 SEAP

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100101382 8/8

Nu exista date.

 Modalitate generare

DATA PUBLICARE

 De la data -  Pana la data

STARE ANUNT ERATA

 Stare anunt erata

  STERGE FILTRE  FILTREAZA

0 rezultate
ORDONEAZA DUPA: DATA PUBLICARE

  EXPORT 

LISTA ERATE

DETALII DESPRE VALIDARE 

Anuntul nu a fost veri�cat de catre ANAP
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