
GAL Mărginimea Sibiului,
Răşinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu, tel/fax 0744526156

              

Nr. 68/18.02.2021

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
- SERVICII DE PROMOVARE – COMUNICATE DE PRESA SI ON-

LINE- Alba
 -www.galmarginimea sibiului.ro         

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul GAL Mărginimea Sibiului implementeaza contractul
de finantare C19402075011673415078/29.01.2020,  finantat  prin
PNDR  2014-2020  și  intenționează  să utilizeze  o  parte  din  fonduri
pentru  achiziția  de servicii de promovare – comunicate de presa si
on-line,  pentru  care  a fost emisă prezentul anunt de achizitie
directa.

În  acest  sens,  sunteti  invitați  să  trimiteți  oferta  dumneavoastrã
de  preț  pentru  următoarele servicii:   servicii  de  promovare  –
comunicate de presa si on-line  gal,    cod CPV 79341000-6 Servicii
de publicitare

Descrierea     serviciilor     solicitate:      

Se vor presta servicii servicii de publicitate.

Valoarea         estimată         a         achizitiei  :    6.900 lei fara TVA 

Perioada         de     prestare     a     serviciilor:   09.03.2021 – 31.12.2021

2.Ofertanții pot depune o singură ofertă care sã includă toate serviciile solicitate 
mai sus.



3. Oferta dumneavoastră, va fi depusă in conformitate cu termenii și condițiile 
de prestare precizați și va fi trimisă la:
Adresa: Rășinari, str. Copăcele, nr. 189, jud. Sibiu ,  Telefon: 0744 526156
E-mail: galmarginimeasibiului@yahoo.com Persoană de contact: Bogdan Bucur

4.Se acceptă oferte in original sau prin e-mail. In cazul in care oferta a fost 
transmisa prin e- mail este necesara transmiterea acesteia si in original inainte de 
semnarea contractului de prestari servicii.

5.Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la
aliniatul 3 este: 08.03.2021, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită 
menționat va fi respinsă.

6.Pretul   ofertat  . Prețul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute și orice 
alte costuri  necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor 
Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

  7.Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile 
de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8.Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a 
Certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de 
activitate.

9.Evaluarea   si   acordarea   contractului  : Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și 
care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. 
Contractul se va acorda prestatoruiui care îndeplinește toate specificațiile tehnice 
solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Gal Mărginimea Sibiului
Reprezentant legal,
Bogdan Bucur


