INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Către: …………………………
In conformitate cu art.68, lit.d din OUG nr.60/2001, Comisia de evaluare a ofertelor din
cadrul Ministerului Integrarii Europene, a decis anularea procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, avand ca obiect achizitionarea de servicii de publicare
anunturi. Anularea procedurii a fost generata de existenta unor omisiuni care conduceau la
incalcarea principiilor liberei concurente si transparentei.

Prin prezenta, Ministerul Integrării Europene invita ofertantii, al caror obiect de activitate
corespunde cerintelor caietului de sarcini anexat (Anexa 1), sa depuna oferta, in vederea atribuirii
contractului de prestare a urmatoarelor servicii:
- achizitionarea serviciilor de publicare anunturi de licitatii intr-un cotidian cu arie de
difuzare la nivel national.
COD CPSA: 7440.11 Servicii de vanzare a spatiului publicitar.
Caracteristicile generale ale serviciilor mentionate:
Anunţurile de licitaţie trebuie sa conţină: Emblema Ministerului, Logo-ul Uniunii
Europene, titlul si scurta descriere a contractului, Adresa si datele de contact ale
Autorităţii Contractante (MIE), termenul limita pentru depunerea ofertelor.
1.Denumirea autorităţii contractante: MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE
2.Cod fiscal: 13646233
3.Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, cod postal 050741, Bucureşti
4. Telefon:(021)301 14 14/301 14 00
5. Fax: :(021)336 85 93
6. Email: iuliana.diaconescu@mie .ro
7. Pagina de Internet: www.mie.ro
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finantare a contractului: Bugetul de stat
Cont virament: RO98 TREZ 70023510120XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Bucureşti
10.Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: Contract de servicii
pentru achiziţie de servicii de publicare anunţuri.
11.Locul de prestare a serviciilor: într-un cotidian cu arie de difuzare la nivel naţional în care
Ministerul Integrării Europene, pe bază de comandă, doreşte publicarea anunţurilor.
12.Ofertantii pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii solicitate.
13.Durata de valabilitate a contractului: de la data semnării contractului până la data de
31.12.2006, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii.
14. Informatii si clarificari:
a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatie: Directia
achizitii publice-administrativ, (021)301.14.62, fax: (021)335 80 96. Persoana de
contact: Iuliana Diaconescu. Delegatul din partea societăţii interesate va prezenta
un mandat (împuternicire) în acest sens şi copie după actul de identitate.
b) Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii poate fi descarcat de pe pagina de
Internet proprie www.ro/index.php?p=193 si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro;
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.05.2006
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 301.14.62, email:
iuliana.diaconescu@mie.ro (Directia achizitii publice-administrativ). Persoana de
contact: Iuliana Diaconescu.
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15. Data limita de depunere a ofertelor: 24.05.2006, ora 10:00.
16. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Ministerului Integrarii Europene din
Bucureşti, Str. Apolodor 17, sector 5, cod poştal 050741, Registratură.
17.Limba de redactare a ofertei: română.
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţi împuterniciţi ai
ofertanţilor.
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 24.05.2006, ora 11:00, la sediul Ministerului
Integrării Europene din Bucureşti, Str. Apolodor 17, sector 5, cod poştal 050741.
20. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanţii: documente care
dovedesc eligibilitatea, documente care dovedesc inregistrarea, documente care dovedesc
capacitatea tehnica si capacitatea economica, conform documentatiei de elaborare si prezentare
a ofertei precum si tirajul mediu difuzat pe editie al ofertantului, aria de difuzare, profilul, publicul
tinta. In cazul tirajul mediu difuzat pe editie al ofertantului, acesta trebuie sa fie certificat pentru o
perioada de minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, de catre institutii autorizate,
independente, de audit.
21. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: propunerea tehnica si propunerea
financiara
22. Persoanele juridice nu sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale
personalului responsabil pentru prestarea serviciului.
23. Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
24. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Algoritmul e calcul este conform
Ordinului privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media nr. 73/29
martie 2006, emis de catre Autoritatea Nationala Pentru Reglementarea Si Monitorizarea
Achizitiilor Publice, si anume:
P/T (unde P = pret pentru 1 cmp de reclama, calculat la o singura aparitie, si T = tirajul mediu
difuzat pe editie, certificat)
Punctajul pentru fiecare oferta evaluata dupa algoritmul de mai sus se acorda dupa cum
urmeaza:
a) Pentru valoarea minima a factorului de evaluare se acorda 100 de puncte;
b) Pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevazute la lit.a) punctajul se
acorda astfel:
Pn = ( valoareamin/valoarean) x 100
Oferta stabilita castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat prin
aplicarea algoritmului de mai sus.
25. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Pretul din oferta ramane ferm in RON.
26. Nu se accepta oferte alternative.
27. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a
anexa un opis al documentelor prezentate.
28. Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice: conform
modelului din Anexa 2.
29. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform
modelului din Anexa 3.
30. Data pentru care se determină echivalenţa RON/euro, conform cursului BNR: data de
19.05.2006.
31. Contestaţiile se transmit/depun/soluţionează la Directia achizitii publice-administrativ aflat in
sediul Ministerului Integrării Europene, Str. Apolodor 17, sector 5,cod poştal 050741, camera
205A, telefon 021/3011462, fax 021/335.80.96, email: iuliana.diaconescu@mie.ro (Directia
achizitii publice-administrativ). Persoana de contact: Iuliana Diaconescu.
32. Actiunea in justitie se introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului
Bucuresti.

Bucuresti 050741, Str. Apolodor 17, latura Nord, sector 5, ROMANIA; Tel: 301 14 55; 301 14 62; Fax: 335 80 96

ANEXA 1
CAIET DE SARCINI
A. Obiectul cererii de oferta
- achizitionarea serviciilor de publicare anunturi de licitatii numai la comanda achizitorului.
B. Cerinte minime obligatorii
I.

Tip publicatie

1. Periodicitate: cotidian
2. Aria de difuzare: nationala
3. Tiraj mediu difuzat pe editie: min 10.000 exemplare
3. Profil: informare generala sau economic
4. Public tinta: persoane peste 18 ani, activi, cu studii medii si peste: min.10% din publicul total sa
fie in acest target. Se va preciza sursa informatiei.
II. Forma de prezentare: anunt
1. Format: modul 1/2;1/4;1/8
2. Dimensiuni: corespunzatoare modulelor de mai sus
3. Suprafata: corespunzatoare modulelor de mai sus
4. Culoare: alb/negru
5. Pozitionare: nepreferential, in paginile interioare de mare publicitate
6. Anunţurile de licitaţie vor contine: Emblema Ministerului, Logo-ul Uniunii Europene, titlul si
scurta descriere a contractului, Adresa si datele de contact ale Autorităţii Contractante (MIE),
termenul limita pentru depunerea ofertelor.
III.Timp de aparitie
1. Timp de aparitie : max. 48 de ore de la data inregistrarii comenzii
IV. Tiraj mediu difuzat pe editie care trebuie certificat pe o perioada de minimum 3
luni din ultimul an calendaristic, de catre institutii autorizate, independente, de audit.
1. Total difuzat:
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ANEXA 2
PROPUNERE TEHNICA
I.
Tip publicatie
1. Periodicitate:
2. Aria de difuzare:
3. Tiraj mediu difuzat pe editie:
3. Profil:
4. Public tinta:
II.
Forma de prezentare: …………….
1. Format:
2. Dimensiuni:
3. Suprafata:
4. Culoare:
5. Pozitionare:
6. Anunţurile de licitaţie vor contine: (vezi cerintele din Caietul de sarcini)

III.
Timp de aparitie
1. Timp de aparitie : …….……..ore de la transmiterea materialului.
IV. Certificat de audit eliberat pentru o perioada de minimum 3 luni din ultimul an
calendaristic, de catre institutii autorizate, independente, de audit.
1. Atasat: Da/Nu
V. Tiraj mediu difuzat pe editie care trebuie certificat pe o perioada de minimum 3
luni din ultimul an calendaristic, de catre institutii autorizate, independente, de audit.
1. Total difuzat:
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ANEXA 3
PROPUNERE FINANCIARA
Către ……………………………………………
Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi
ai ofertantului ……………………………… ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să prestăm ………………………………………
pentru pretul de…………… RON/cmp de reclama calculat la o singura aparitie, reprezentând
………………… EURO/cmp, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
…………………… RON.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ………………………….
zile, respectiv până la data de …………………… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data ....../......../........
………………………… în calitate de ………………………… legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele …………………………………….
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REFERAT DE OPORTUNITATE
privind achiziţia publică a serviciilor de publicitate media

Cod CPSA: 7440.11- Servicii de vânzare a spaţiului sau timpului publicitar
Caracteristicile generale ale serviciilor:
Anunţurile de licitaţie trebuie sa conţină: Emblema Ministerului, Logo-ul Uniunii Europene, titlul si
scurta descriere a contractului, Adresa si datele de contact ale Autorităţii Contractante (MIE), termenul
limita pentru depunerea ofertelor.

Context/premise:
-

situaţia actuală în care se găseşte autoritatea contractantă - specificul activităţii, caracteristicile pieţei pe care
se achiziţionează, legislaţia aplicabila:
Ministerul Integrării Europene – Direcţia pentru Dezvoltare Regională – Fonduri PHARE este Autoritate
Contractantă pentru programul Phare Coeziune Economică şi Socială. Principala componentă a acestui
program sunt investiţiile în infrastructură regională.

-

strategia de comunicare şi relaţii publice:
Pentru asigurarea transparenţei procedurii de contractare a lucrărilor de investiţii este necesară apariţia
anunţurilor de licitaţie în presa naţională în vederea participării a cât mai mulţi ofertanţi. Anunţurile, în
prealabil aprobate de Delegaţia Comisiei Europene, sunt publicate şi pe pagina de internet a Ministerului
Integrării Europene. Pentru licitaţiile internaţionale anunţurile se publică şi în Jurnalul Oficial al
Comunităţii Europene.

Raţiunea achiziţiei de publicitate:
- serviciile de publicitate media vizate:
Anunţuri in ziare de circulaţie naţionala.
-

motivele pentru care se doreşte achiziţionarea acestor servicii:
Publicarea în presa cu largă răspândire în diverse medii este necesară pentru a asigura
transparenţa procesului, precum şi pentru a da posibilitatea cât mai multor firme să
participe la licitaţiile pentru atribuirea contractelor de lucrări sau achiziţii de echipamente
ş.a.

-

sursele de verificare a necesitaţii achiziţionării acestor servicii:
Ghidul Practic privind procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale Comunităţii
Europene (PRAG) prevede obligativitatea publicării anunţurilor de licitaţie in forma scurta
in media locala (naţionala) de către Autoritatea Contractanta (MIE).

-

obiectivul vizat prin achiziţia serviciilor de publicare anunţuri:
Aducerea la cunoştinţă a celor interesaţi. Mărirea numărului de participanţi la licitaţii,
asigurarea contractării si obţinerea de preturi competitive pentru bunurile si lucrările
licitate.
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-

publicul-ţinta vizat de serviciile de publicitate:
Firmele de construcţii şi cele de livrare diverse echipamente.

-

materialele propuse a fi publicate:
Anunţuri.

Impactul urmărit:
-

cum se va modifica situaţia actuala ca urmare a publicităţii făcute:
Pe perioada de depunere a ofertelor se vor achiziţiona dosare de licitaţie şi se vor depune
ofertele în timpul anunţat, deci va fi o participare corespunzătoare a firmelor de profil.

-

rezultatele cantitative şi calitative ale utilizării serviciilor ce urmează sa fie
achiziţionate:
Participarea la licitaţii a cât mai multor firme.

-

existenta/inexistenta unor posibilităţi alternative de atingere a impactului urmărit şi
justificarea opţiunii făcute:
O alternativa ar fi publicarea anunţurilor de licitaţie in Monitorul Oficial dar prin aceasta nu
se asigura aducerea la cunoştinţa majorităţii celor vizaţi de existenta licitaţiilor.

Evaluarea rezultatului obţinut:
-

sursele de verificare a modificării situaţiei iniţiale ca urmare a publicităţii
făcute:………………………………………………………………………………………..
Datorita obligativităţii publicării anunţului de licitaţie in conformitate cu cerinţele UE nu a
existat un caz de nepublicare a anunţurilor de licitaţie pentru a se face o comparaţie cu
aceasta situaţie.

-

criteriile de evaluare a rezultatului obţinut; cota de piaţă, creşterea cifrei de afaceri,
creşterea cunoaşterii de către cetăţeni a activităţii /unei anumite acţiuni a autorităţii
contractante:……………………………………………………..…………

-

indicatori
de
măsurare
a
impactului
prestării
serviciilor
achiziţionate:………………………………………………………………………………..
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