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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organizație neguvernamentală de utilitate publică, care 
funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în calitate de Autoritate Contractantă, 
vă invită să participați Ia procedura de atribuire a contractului de achiziție cu titlul: „Achiziție servicii de producție 
material video cu povești de succes și de prezentare a proiectului RO-MD-DE” 

 

2. Descrierea serviciilor și a cantităților minime necesare se regăsește în Specificațiile tehnice atașate,  
 

3. Valoarea estimată pentru prestarea serviciilor este de 9.243,00 lei fără TVA; 
 

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: procedură proprie, în conformitate 
cu art. 111 din Legea 98/2016. 

 

5. Modalitatea de desfășurare a procedurii – offline 
 

6. Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: cel mai bun raport 
calitate – preț, ținând cont de factorii de evaluare prezentați în cadrul Specificațiilor tehnice.  

 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 
 

8. Limba de redactare a ofertei: română 
 

9. Data limită de depunere a ofertelor – 20.10.2022 orele 12:00 
 

10. Prețul contractului de servicii - Prețul va fi exprimat ferm, în lei, fiind evidențiată forma fără TVA. NU 
SE ACCEPTĂ ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI! 

 

11. La oferta de bază NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE. 
 

12. Modalitatea de întocmire a ofertei – documentele de calificare solicitate, oferta tehnică și oferta 
financiară conform formularelor atașate. 

 
Documente de calificare: 

a) Certificat eliberat de ORC, prin care se atestă faptul că ofertantul are activitate autorizată prestarea serviciilor 
care fac obiectul achiziției. Operatorii economici trebuie să dețină o forma de înregistrare în condițiile legii. 
Pentru persoane juridice străine se vor depune documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare, 
adresa actuală şi obiectul de activitate al societății. Informațiile cuprinse este obligatoriu să fie reale/actuale 
la data și ora limită de depunere a ofertelor. 
 

b)  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 
privind achizițiile publice – Formularul nr. 1 
 

Propunerea tehnică  
Propunerea tehnică va fi prezentată detaliat, într-un document – Propunere tehnică - în conformitate cu cerințele din 
Caietul de sarcini anexat documentației. Prestatorul trebuie sa facă dovada, prin declarație, ca deține toate resursele 
necesare pentru derularea contractului. 
 



Propunerea financiară 
La data depunerii ofertelor, ofertanții vor completa și depune cele 2 Formulare - Formular de ofertă și Centralizator de 
prețuri – Formularul nr. 2 si Formularul nr. 2 A  
 
Clauzele contractuale 
Se va depune modelul de contract propus, semnat de ofertant. 
 

13. Locul și modul de prezentare a ofertei 
Ofertanții interesați de Procedura de Achiziție vor depune oferta până la data de 20.10.2022, orele 12:00, la sediul 
Agenției pentru Dezvoltare Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12 județ Alba. Oferta va fi prezentată în plic închis, 
pe care se va menționa numele procedurii de achiziție, denumirea și adresa ofertantului. 
 

14. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 20.10.2022, orele 12:30, la sediul Agenției 
pentru Dezvoltare Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, județ Alba. 

 

15. Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Centru, Alba Iulia - 510093, 
str. Decebal nr. 12, Tel: +40-258-818616, Fax: +40-258-818613, e-mail: achizitii@adrcentru.ro, în atenția Biroului 
Achiziții Publice. 
 

16. Ofertantului de pe locul 1 îi va fi adus la cunoștință faptul că oferta sa este câștigătoare, în termen de 
maxim 3 zile lucrătoare. 
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