
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si mobilier pentru 2
evenimente aferente proiectului "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii";

CPV: 79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)i
Descrierea contractului: Servicii de montare/demontare, amenajare si transport corturi expozitionale si mobilier pentru 2

evenimente aferente proiectului "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii"|
Valoarea estimata fara TVA: 4000.00 RON[

Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila ;
http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsftab-ul Anunturi - Anunt Publicitar, de unde pot descarca documenta?ia privind |

cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate alj
ofertei: 30 de zile
Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara;:

- Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, ;
165 si 167 din Legea nr. 98/2016;j

Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazutI

Termen limita primire oferte: 31.05.2017

Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 31.05.2017 ora 14.00. Ofertele vorfi depuse la Registratura
Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de
Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, \

pana la data de 29.05.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.
Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propuneriij

financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt
(in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea
achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.!

I Inapoi I:

Autoritate contractanta

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact:
Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii.publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 ,
Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Vizualizare anunt publicitate numarul 96695  / ^(-  \J J •  CO I ~f~



I. Primul eveniment se va desfasura concomitent cu Festivalul international de folclor ,,Cantecul
de dragoste de-a lungul Dunarii", pe Esplanada Dunarii din municipiul Braila. Spatiul expozitional va fi
amenajat in apropierea scenei pe care vor evolua concurentii participanti la festival. Durata acestui
eveniment este de 3 zile, in perioada 18-20 iulie 2017.

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

materiale de promovare mentionate de la locul de depozitare al beneficiarului pana la locul de

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

Beneficiarul va organiza doua expozitii/ targuri cu specific pescaresc si local in zona pescareasca
a judetului Braila. Spatiul expozitional va fi amenajat in corturile mari (suprafata 160 mp/bucata) si cele
mici (suprafata 24 mp/bucata) utilate cu seturile de mobilier (1 masa, 4 scaune) achizitionate prin proiect.
Se vor utiliza de asemena 1 banner, 1 pop-up display specific si 2 roll-up display-uri ce contin mesaje de
promovare a proiectului. Vor fi expuse mici ambarcatiuni, unelte vechi, obiecte utilizate in sectorul
pescuit, care poarta amprenta specifica zonei pescaresti brailene, fotografii din zona pescareasca a
judetului Braila, produse traditionale ale mestesugarilor locali, dar si preparate culinare din peste.

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

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila a implementat in perioada 01.04.2014- 30.09.2015
proiectul "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii" cod RO4128111307020640 , finantat prin Programul
Operational pentru Pescuit 2007 - 2013, Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a
judetului Braila, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare.
Prin implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare nr.71/01.04.2014,
Beneficiarul si-a asumat obligatia de a sustine desfaurarea si a promova toate activitatile descrise in
Cererea de finantare, activitati care sa conduca la realizarea obiectivului general si a obiectivelor
specifice ale proiectului.
Obiectivul general al proiectului vizeaza conservarea identitatii locale si promovarea potentialului

turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-conservarea identitatii locale si promovarea zonei pescaresti a judetului Braila prin organizarea de
expozitii/ targuri cu specific local si pescaresc;
-promovarea zonei pescaresti a judetului Braila prin realizarea si difuzarea de materiale de informare, pe
teme precum: turism, traditii, gastronomie etc.
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desfaurare a evenimentului. Acestea vor fi puse la dispozitia prestatorului cu 48 de ore inainte de prima
zi de desfaurare a evenimentului.
-amplasarea si montarea corturilor la locul indicat de beneficiar
-amenajarea spatiului expozitional in corturi cu mobilier (mese, scaune, sevalete), banner, pop-up
display, 2 roll-up.
-demontarea si transport^ corturilor (inclusiv accesorii), a mobilierului si a materialelor de promovare la
locul de depozitare al beneficiarului. Acestea vorfi predate de prestator reprezentantului beneficiarului in
termen de 48 de ore de la finalizarea evenimentului.

II. Al doilea eveniment se va desfaura pe parcursul unei zile, in intervals 15 septembrie - 15
octombrie 2017. Spatiul expozitional va fi amenajat intr-o comuna amplasata pe malul Dunarii, la
distanta de maxim 70 km de municipiul Braila.
Serviciile care vorfi prestate includ :
- transports corturilor, inclusiv accesoriile pentru montarea lor, a seturilor de mobilier si a celorlalte

materiale de promovare mentionate de la locul de depozitare al beneficiarului pana la locul de
desfaurare a evenimentului. Acestea vor fi puse la dispozitia prestatorului cu 24 de ore inainte de prima
zi de desfaurare a evenimentului.
-amplasarea si montarea corturilor la locul indicat de beneficiar
-amenajarea spatiului expozitional in corturi cu mobilier (mese, scaune, sevalete), banner, pop-up
display, 2 roll-up.
-demontarea si transports 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 i cheltuielile pentru
transports corturilor, a mobilierului si materialelor de promovare a proiectului. Pretul ofertat va include
toate cheltuielile necesare efectuarii serviciilor - manopera, cheltuieli indirecte, transport, inclusiv
accesorii pentru ancorarea corturilor impotriva vantului (tarusi, chingi, arc de amortizare, cabluri, ancore,
etc.) etc., indiferent de numarul de persoane care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuarii
serviciului.

Valoarea estimata a serviciilor 4.000 lei fara TVA.

Durata contractului de achizitie publica dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, va
fi pana la 31.10.2017 si va avea 2 etape, corespunzatoare celor doua evenimente:

1.Etapa 1: f5 z/7e calendaristice de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului
pentru primul eveniment ce se va desfasura in perioada 18 - 20 iulie 2017, in municipiul
Braila. Prestatorul are obligatia de a transporta, monta/demonta si amenaja corturile,
mobilierul si materialele de promovare de la sediul beneficiarului la locul unde se
desfasoara 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 desfasura in perioada 15.septembrie - 15 octombrie
2017, in conformitate cu indicatiile beneficiarului, intr-o comuna situata in zona
pescareasca a judetului Braila, amplasata pe malul Dunarii la o distanta de max. 70
km fata de municipiul Braila. Prestatorul are obligatia de a transporta, monta/demonta si
amenaja corturile, mobilierul si materialele de promovare de la sediul beneficiarului la locul
unde se desfasoara evenimentul si inapoi la locul de depozitare;



zitii/targuri

I
Ge

Responsabil or

Valoare
totala

ofertata (lei
fara TVA)

Pret unitar
ofertat (lei
fara TVA)

Total pentru 2 evenimente

1 buc.

1 buc.

Cantitate

Montare/demontare, amenajare si
transport Eveniment 2 comuna din
judetul Braila, pe malul Dunarii,
15.09-15.10.2017

Montare/demontare, amenajare si
transport Eveniment 1 Municipiul
Braila,
18-20 iulie 2017

Denumire obiect

2

1

Nr.

crt.

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

Prescriptii de montaj

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

La montarea corturilor, prestatorul va asigura si utiliza, in functie de necesitati, accesorii pentru
ancorarea impotriva vantului (tarusi, chingi, arc de amortizare, cabluri, ancore, etc.).

Alte precizari

Receptia serviciilor se face la destinatie.

Centralizator preturi

Perioada si locul in care se va desfasura al doilea eveniment, intr-o comuna din zona
pescareasca a judetului Braila vor fi comunicate Prestatorului de catre beneficiar, cu eel putin 15
zile calendaristice inainte de demararea acestuia, prin inaintarea unei comenzi scrise. Durata
evenimentului in zona rurala va fi de 1 zi.



(semndtura autorizatd)

(denumirea autoritdtii contractante i adresa completd)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr.din, privind

achizitia directs ce are ca obiect(denumirea

achizitiei publice),

noi         (denumirea/numele    operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

va transmitem alaturat pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, continand in original

oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare i va satisface cerintele.

Data completariiCu stima,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICInregistrat la sediul autorita{ii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre



(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denumirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publica i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una din
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 3
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume i semnatura),
LS.

Tn  calitate de ^   legal autorizat  sa semnez oferta pentru i Tn numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 5

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Catre
(denumirea autoritatii contractante i adresa completa)

1.Examinand  documentatia  de atribuire,  subsemnatii,   reprezentanti   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, Tn conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse Tn
documentatia mai sus mentionata, sa prestam  (denumirea serviciului)
pentru suma deleifara TVA (suma in litere iin cifre, precum i moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor.

2.Ne angajam ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilit^ catigatoare, sa prestam serviciile din
anexa, Tn termenulsolicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3.Ne   angajam  sa   mentinem  aceasta   oferta   valabilS   pentru   o   durata   de

zile (durata in litere i cifre)
respectiv pana ia data de (ziua/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru noi i poate fi
acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am Tnteles i consimtim ca, Tn cazul Tn care oferta noastr^ este stabilit^ ca fiind catigatoare, sa
constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5.Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate Tntr-un formular de oferta separat,

marcat Tn mod clar ,,alternativa'7"alta oferta".
|X| nu depunem oferta alternativa.

6.Pina la Tncheierea i semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, Tmpreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind catigatoare, vor
constitui un contract angajant Tntre noi.

7.fntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data/  /



(semnatura autorizata)
L.S.

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

5

Valoare
totala

ofertata

(lei fara
TVA)

TOTAL pentru 2 evenimente

4

Pret unitar

ofertat (lei
faraTVA)

1

1

3

Cantitate

buc

buc

2

U.M.

Montare/demontare,
amenajare si transport

Eveniment 2 comuna din

judetul Braila, pe malul
Dunarii, 15.09-15.10.2017

Montare/demontare,
amenajare si transport

Eveniment 1 Municipiul
Braila, 18-20 iulie 2017

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 traditie de-a lungul Dunarii"

CENTRALIZATOR DE PRETURI

(denumirea/numele ofertant)


















