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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST
Numar invitatie / anunt: 419591 / 11.12.2017
Denumire contract: Campanie de promovare
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST 
Cod fiscal:  23198960,   Adresa:  Bulevardul ?tefan cel Mare si Sfânt, nr. 69, Iasi, Iasi,  Telefon:  +40
232235100,  Fax:  +40 232216920 ,  Email:  euronest@yahoo.com

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
In SEAP

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)  Tip Activitate: Altele (Dezvoltare intercomunitara)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Campanie de promovare

II.1.2)  Tip contract: Servicii
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Achizi?ionarea de servicii specifice pentru derularea unei campanii de promovare online în cadrul proiectului
ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunita?ile de origine
prin sus?inerea antreprenoriatului, Cod proiect 107609, cofinan?at prin Programul Opera?ional Capital
Uman 2014-2020 va avea drept scop informarea publicului cu privire la oportunita?ile oferite în cadrul
proiectului. Achizi?ia este prevazuta în cadrul cererii de finan?are ?i acceptata de finan?ator prin Contractul
de finan?are. Campania de promovare se deruleaza timp de minim 3 luni la nivelul Regiunii NordEst, ca
zona de implementare a proiectului, fara a se limita exclusiv la aceasta, in func?ie de tipul de element de
promovare si de genul de web-site pe care acestea se afi?eaza ?i tipul de public ?inta vizat (putându-se
avea în vedere mediile de socializare online cu impact în rândurile persoanelor care respecta condi?iile de



eligibilitate a membrilor grupului ?inta, precum ?i în rândul apar?inatorilor acestora care-i pot informa) . Se
vor avea în vedere publica?ii online din Regiunea de NordEst sau ale diasporei române?ti cu tematica: A).
fonduri/finan?ari nerambursabile; B). ?tiri generale, daca au sec?iuni dedicate ?tirilor economice / fondurilor
nerambursabile; C). ?tiri economice – Se va declara cel pu?in câte un site pentru fiecare jude? ?i din minim
3 comunita?i ale Diaspora româna

II.1.6)  CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 52,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere

Garantie de participare

Cuantumul garantiei de participare este 520 lei. Garantia de participare se
poate constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, sau prin virament bancar,
conform preved. art. 36 din H.G. nr. 395/2016 si reprezinta 1% din valoarea
estimata fara TVA. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata
garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.Suma fiind mai mica de 5.000 de lei se poate opta
pentru plata in numerar prin depunere la casieria unitatii. Garantia se poate
achita prin virament bancar, contul este IBAN: RO70 BRDE 240S V043
2864 2400, deschis la BRD Iasi. Garantia de participare se posteaza
scanata in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si
ora limita de depunere a ofertelor, conform art.36, alin.4 din HG 395/2016.
Garantia de participare se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si
38 din H.G. nr.395/2016. Cursul la care se va realiza echivalenta în alta
moneda este cel de la data publicarii invitatiei de participare în SEAP, stabilit
de BNR. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin
egala cu perioada de valabilitate a ofertei de 90 de zile de la data limita a
depunerii ofertei. Ofertele care la data limita de depunere nu sunt însotite de
dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse, conform art.64,(3),
HG 395/2016. Se vor respecta prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din H.G.
nr.395/2016.

Garantie de buna executie
Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta de
art. 39 ?i art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie este in
cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui în
termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
 Descriere: Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile
prevazute la art. 60,164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE
de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.



Documentele justificative in sustinerea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative in sustinerea celor asumate prin
completarea DUAE pot fi: 1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul
prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc)
la momentul prezentarii. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 4. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formularul se va
completa si depune obligatoriu si de catre tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii ofertantului clasat
pe primul loc in clasamentul intermediar. 5. Alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele
juridice straine, in conformitate cu art. 168 alin.1 din Legea 98/2016, va fi acceptat ca fiind suficient si
relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la
art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau
în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente
echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în
tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior
sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi
legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Precizari: a. Odata cu depunerea DUAE toti ofertanti vor prezenta angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere si
acordul de subcontractare. MENTIUNE: documentele justificative care probeaza cele asumente in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii
contractante. b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
contractului; c. În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu
se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art.
165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara
respectiva; d. În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in
care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul
legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba româna. In sensul prevederilor art.58 si art. 63
alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
sunt: Pre?edinte MARICEL POPA, Vicepre?edinte COSTICA MACALE?I, Membri ai Consiliului de
Admninistra?ie: SORIN BRA?OVEANU, DUMITRU BUZATU, GHEROGHE FLUTUR, IONEL ARSENE,
Membri ai Adunarii Generale a Asocia?ilor, al?ii decât membrii CA: VICTOR CHIRILA, ROMEO OLTEANU,
Ion CUCERESCU, DORIN BIRTA, OANA BULAI, IRINA VASILCIUC, CIPRIAN TRIFAN, Director Executiv
ALINA POPA, Director Adjunct MARIUS DANGA. ATENTIE! Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv
pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu oferta se depune
DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa
sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere. Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in condi?iile legii din ?ara de
reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile
de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile ce fac
obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu



informatiile aferente situatiilor lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente
emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie incarcate in SEAP la solicitarea autoritatii contractante, doar
ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din
certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: I. Informatii privind subcontractantii Operatorul/Operatorii economici au obligatia de a declara
partea/partile din contract pe care au, eventual, intentia sa o subcontracteze si datele de identificare ale
subcontractantior propusi. În acest sens se va întocmi o lista în care se va preciza partea/partile din
contract care se intentioneaza a se subcontracta. De asemenea, odata cu depunerea DUAE se va prezenta,
dupa caz:angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Odata cu
angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezintedocumente transmise acestuia de catre
tertul/tertii sustinator/sustinator,II. Ofertantul va prezenta o lista cu principalele prestari de servicii de
natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma
sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror
valoare/ valoare cumulata a fost de minim 52.000,00 lei fara TVA. Autoritatea contractanta apreaciaza a fi
similare serviciilor ce fac obiectul contractului orice tip de servicii de publicitate afisata pe Internet, avand
scopuri similare publicitatii traditionale, insa mijloace si metode de exprimare, comunicare si interactiune
cu publicul tinta specifice mediului electronic. Acest specific se manifesta in principal prin interactiune
directa, comunicare, feed-back in timp real si targetare restransa pana la nivel de individ. Pentru
echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Ofertantii vor prezenta in cadrul DUAE, informatii privind numarul si data contractului invocat drept
experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data, numarul documentului de
receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea
acestora, fara TVA. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum
50% din cerinta privind experienta similara, prezentând un angajament în acest sens din partea
tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv
prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,
documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Angajamentul asigura autoritatii
contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina
dificultati pe parcursul derularii contractului. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de
indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Factori de evaluare

Denumire  Punctaj
maxim

Pretul ofertei 70
Descriere: Componenta financiara (P)
Factorul TRAFIC SITE (T) 15
Descriere: Acest factor reprezinta cea mai mare valoare ofertata a cre?terii traficului pe web-site-ul
proiectului www.adieuronest.ro/reconnect-diaspora/, ca urmare a derularii campaniei de promovare
online. Valoarea minima de Trafic suplimentar ofertata trebuie sa fie de cel putin 2.500 noi vizite in



intervalul 01.12.2017 —15.02.2018 (respectiv o medie de 1000 de vizite noi pe luna) fata de media lunilor
anterioare, caz pentru care se vor aloca 5 puncte. Nu se accepta oferte a caror propunere de crestere de
trafic este sub 2.500 noi vizite in intervalul de timp mentionat.
NUMAR DE CANALE DE PROMOVARE ONLINE (C) 15
Descriere: Acest factor reprezinta cea mai mare valoare ofertata a numarului de canale de promovare
online propuse si asumate, care respecta cerintele de profil din Caietul de Sarcini, din Regiunea de
NordEst si din comunitati ale Diaspora româna. (sunt excluse site-urile atinse prin Google Ads, Facebook
sau alte medii de socializare). Valoarea minima este de cel putin câte un site/canal online pentru fiecare
judet din Regiune NordEst si din minim 3 comunitati ale Diaspora româna. Nu se accepta oferte sub acest
nivel mentionat.
 
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 28.12.2017 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

VI.1.2)  Tip de finantare: Program / Proiect 
Program / Proiect: Programul Operational Capital Uman - POCU

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 08.12.2017 14:57

Inapoi  Detalii procedura Lista era Generare dosar achizitie


