ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. _______
Data ________2012
Ex. nr. 1

Aprob,
PREFECT
Adrian Constantinescu

RAPORTUL PROCEDURII
Referinţe:
- procedura aplicată – “cerere de oferte”;
obiectul contractului şi codul CPV: achiziţia de “ Servicii de informare, comunicare şi
publicitate” în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin
îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi menţinute în cadrul
Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”, cod SMIS 32564, coduri CPV:
79341400-0 Servicii de campanii de publicitate
79952000-2 Servicii pentru evenimente
55520000-1 Servicii de catering
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii
9822500-7 Servicii de proiectare grafica
79824000-6 Servicii de tiparire si de distributie
- nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate: nr. 326697/14.05.2012;
- nr. anunţ de intenţie (nu este cazul);
- sursa de finanţare: 85% fonduri europene prin PO DCA 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul
Major de Intervenţie 2.2 + 15 % cofinanţare de la bugetul de stat;
Conţinutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
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Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere oferte
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
2.3. Procesul de evaluare
- Evaluarea propunerilor financiare
- Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe:
1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere
3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi (nu este cazul)
CAPITOLUL 1
Informaţii generale
1.1.
-

-

-

1.2.

Legislaţia aplicabilă
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al
presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 313 din29.06.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordinul Nr.
314 din 12 Octombrie 2010; Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007; site
www.anrmap.ro; etc.
Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de
atribuire
Anunţ/invitaţie de participare

Data/ora

Locul
SEAP

Publicare documentaţie

326697/14.05.2012
Documentaţie nr.36289/14.05.2012
publicată în data 14.05.2012

Solicitări de
clarificări/răspunsuri/erate
până la data depunerii documentaţiei

-

-

Termenul limită de depunere a
ofertelor

29.05.2012/ ora 1200

Şedinţa de deschidere a ofertelor

29.05.2012/ora 1400

SEAP

Registratura Instituţiei
Prefectului – Judeţul
Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
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Şedinţa de evaluare nr. 1

05.06.2012/ora1000

Solicitări de clarificări/răspunsuri

- Solicitări clarificări transmise către
cei doi ofertanţi transmise în data de
06.06.2012, cu termen de raspuns
transmise autorităţii contractante
până pe 13.06.2012

Şedinţa de evaluare nr. 2

15.06.2012

Raportul procedurii semnat de comisia
de evaluare

18.06.2012

Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani

Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:
a) Comisia de evaluare numită prin Ordin al Prefectului nr. 105 din data 25.05.2012, compusă din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tocariu Sebastian
Chiţan Silviu - Constantin
Sorohan Aurel Robert
Apostol Violeta
Jercan Silviu Ionel
Ciobanu Anca
Voloşciuc Daniela

- Subprefect
- Consilier superior - manager de proiect
- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect
- Consilier superior – responsabil financiar proiect
- Expert superior – responsabil IT proiect
- Consilier superior – responsabil achiziţii publice proiect
- Consilier juridic superior

- Preşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi: membru expert cooptat în vederea evaluării ofertelor
depuse, din punct de vedere economic/tehnic/juridic, conform pct. 4 din caietul de sarcini şi pct. 2 din
oferta tehnică, parte integrantă a contractului de prestări servicii nr.2628/29.02.2012, încheiat între
Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani şi S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Suceava,
având ca obiect “Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor” necesare pentru derularea în condiţii
corespunzătoare a achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului;
Decizie nr. 1/28.05.2012 emisă de S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Suceava în baza
contractului.
Nr.
crt.
1.

1.3.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivarea necesităţii

Chihaia – Hanceriuc
Paula-Gabriela

Conform art. 73 din HG nr.
925/2006 cu modificările şi
completările ulterioare

Ca urmare a faptului că cerinţele
minime impuse ofertanţilor prin caietul
de sarcini pentru atribuirea contractului
de „Servicii de informare, comunicare
şi publicitate” au fost formulate de către
S.C. LEXPERT MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L. Suceava,
responsabilii desemnaţi de acest agent
economic fiind astfel deplin competenţi
în a evalua sub aspect juridic, economic
şi tehnic ofertele depuse la procedură

Observatori UCVAP/CVAP (nu este cazul)
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CAPITOLUL 2
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor
Documentaţia de atribuire:
 a fost publicată în SEAP
 nu a fost publicată în SEAP din următoarele motive: Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările
de clarificări primite de la operatorii economici: nu este cazul
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, str. Piaţa
Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani, în ziua de 29.05.2012, ora 1400, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare
şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
Au depus ofertă următorii operatori economici:
1. S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani - cu adresa nr. 6909/28.05.2012, ora 1314;
2. S.C. AGENŢIA DE PUBLICITATE BOARDMEDIA S.R.L. Botoşani - cu adresa nr.
6953/29.05.2012, ora 1143.
Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere: NU ESTE CAZUL
Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere
a ofertelor:
Valoare totală estimată prin bugetul proiectului - 65.325 lei fără TVA, valoare compusă din:
- Publicare anunţ în presă privind începerea proiectului – 1.350 lei
- Organizare conferinţă de presă pentru începerea proiectului – 18.000 lei
- Publicare anunţ în presă privind finalizarea proiectului– 1.350 lei
- Organizare conferinţă de presă pentru finalizarea proiectului– 18.000 lei
- Realizare, tipărire şi distribuţie de afişe, pliante, etichete, bannere – 26.625 lei
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Ofertant

Elementele principale
ale ofertei şi lista
documentelor depuse
Garantia de participare în valoare de 1300 lei sau 650 pentru
IMM-uri conform art.16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004 (act
doveditor de constituire sau depunere)
Preţ – lei fără TVA (Formular de ofertă financiară)

S.C.
AGENŢIA DE
S.C.
PUBLICITAT
MEDIAPRESS
E
S.R.L.
BOARDMED
BOTOŞANI
IA S.R.L.
BOTOŞANI

DA

DA

45.760

64.920

Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista
documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere oferte nr. 6968 din
29.05.2012, anexă la prezentul raport.
În cadrul şedinţei de deschidere oferte s-au solicitat clarificări operatorilor economici care aveau
reprezentanţi la şedinţă,după cum urmează: nu este cazul
2.3. Procesul de evaluare
Membrul expert cooptat în comisia de evaluare a analizat a analizat în detaliu ofertele depuse de
către cei doi ofertanţi, constatând următoarele aspecte consemnate în Raportul de specialitate înregistrat
la sediul autorităţii contractante cu nr. 7135/01.06.2012:
I. Oferta depusa de S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani
I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele pentru indeplinirea
cerintelor de calificare privind eligibilitatea – in forma solicitata prin Fisa de date a achizitiei Cap. V. 1
Ofertantul nu are datorii catre bugetul consolidat al statului si nici catre bugetul local – Certificatele de
atestare fiscala sunt in termen de valabilitate.Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una
din situaţiile prevăzute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenţa,
Declaratie privind calitatea de participant la procedura – prezentate in original.
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de
interese) din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind neincadrarea la Art 181 din OUG 34/2006.
Declaratiile privind eligibilitatea – Art. 180
Ofertantul a prezentat Declaratiile privind eligibilitatea – Art. 180 cu valabilitatea pana la 29.05.2012.
Documentatia prevede ca valabilitatea ofertei să fie de 90 zile.
Recomandarea membrului expert cooptat : Se vor solicita clarificari in temeiul Art. 201
din OUG nr. 34 /2006.
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II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei Cap. V.2, in forma solicitata.
Ofertantul are cod CAEN similar cu obiectul procedurii , respectiv 5813 - Activitati de editare a ziarelor
si 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate.
Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
Oferta prezinta si certificatul de inregistrare si extrasul de registru pentru SC MEDIATOR SRL.
Cerinta de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a fost
indeplinita.
III. Situatia economica si Financiara
Declaratie privind Cifra Medie de Afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate
- Oferta prezinta declaratia privind Cifra Medie de Afaceri pentru ultimii 3 ani
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
1. Experienta similara:
Lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati si se va prezenta cel putin o Recomandare in copie emisa de unul din Beneficiarii
mentionati in Formularul C1.
Se va prezenta formularul pentru experinta similara in organizarea unei conferinte, tiparirea si
distributia de materiale promotionale
1.Contract 9288/03.11.2011– in copie Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Obiect:
Servicii de informare si publicitate necesare bunei desfasurari a proiectului, Valoare initiala a
contractului = 458.692 lei exclusiv TVA, Proces Verbal de receptie – in copie, Scrisoare de
Recomandare;
2. Contract nr 2511/25.01.2011– in copie Beneficiar: Municipiul Botosani, Obiect : Servicii de informare
si publicitate necesare bunei desfasurari a proiectului, Valoare initiala a contractului = 57.374 lei
exclusiv TVA, Proces Verbal de receptie– in copie, Scrisoare de Recomandare;
3. Contract nr 2087/19.01.2011– in copie Beneficiar: Municipiul Botosani, Obiect : Servicii de informare
si publicitate necesare bunei desfasurarii aproiectului, Valoare initiala a contractului = 57.374 lei
exclusiv TVA, Proces Verbal de receptie– in copie, Scrisoare de Recomandare.
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
2. Declaratie privind personalul de specialitate pentru ducerea la indeplinire a contractului.
Ofertantii vor prezenta persoanele care vor tine o prelegere in cadrul conferintei de
lansare/finalizare. Ofertantii vor face dovada detinerii de personal pentru distribuirea materialelor
promotionale. Se va completa o lista cu persoanele disponibile.
Documentele se vor prezenta in original sau copie „conform cu originalul”. Documentele
prezentate in alta limba decât limba româna vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si
vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba româna.
Ofertantul a prezentat lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului insotita de CV-uri si
declaratii de disponibilitate.
Lazar Carmen – coordonator proiect
Iulian Coniac – Consultant productie publicitara/Tehnoredactare computerizata
Lazar Gelu – Consultant servicii tipografice
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Ioana Iftode – Distributie materiale publicitare
Ciubotariu Gheorghe - Speaker
Cerinta de calificare privind resursele de personal a fost indeplinita.
3. Resurse tehnice :
Declaratie privind resursele tehnice pentru ducerea la indeplinire a contractului. Ofertantii vor
face dovada detinerii resurselor tehnice necesare tiparirii si livrarii materialelor promotionale
Ofertantul a prezentat declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
4.

Autorizatii emise de organisme abilitate . Ofertantii vor prezenta autorizatii valabile pentru
firma de catering care va asigura masa de pranz si coffe-break. Se va prezenta autorizarea
emisa de institutii abilitate din subordinea Ministerului Sanatatii cu privire la functionarea
spatiului de productie si depozitare alimente (ASP, ASV) conform Ordinului 93/2008 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a
unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine
animala.

Ofertantul a prezentat un contract de prestari servicii cu SC CONSULTING HOTELS SRL Botoşani,
Hotel Rapsodia, cu obiectul contractului Servicii de catering – pranz si 2 coffe breakuri , insotit de
certificatul constatator si Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor
pentru unitatile de vânzare cu amanuntul pentru Restaurant.
Concluzii: Nu este specificata clar calitatea SC CONSULTING HOTELS SRL in contractul de achizitie
publica. Contractul prezentat nu are ca obiect servicii de catering pentru proiectul „Eficientizarea
furnizarii serviciilor publice prin imbunatatirea cadrului adecvat si a proceselor de lucru implementate si
mentinute in cadrul Institutiei Prefectului – judetul Botosani”, Autorizatia prezentata emisa de DSV nu
are ca si activitati Catering.
Recomandarea membrului expert cooptat: Se vor solicita clarificari in temeiul Art. 201
din OUG nr. 34/2006
5. Declaratie privind subcontractantii:
Ofertantul a prezenta pe SC MEDIATOR SRL ca fiind subcontractant.
Nu s-a inclus in tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare.
Recomandarea membrului expert cooptat: Se vor solicita clarificari in temeiul Art. 201
din OUG nr. 34/2006
6. Acordul de principiu al publicatiei insotit de Studiul National de Audienta (SNA) realizat de
BRAT sau de o entitate independenta, declaratie pe proprie raspundere referitoare la tiraj
daca ofertantul este si editor, insotita de dovada distribuirii tirajului respectiv, sau alta metoda
obiectiva recunoscuta pentru publicatiile neauditate BRAT.
Ofertantul a prezentat National de Audienta (SNA) realizat de BRAT prin care se certifica tirajul de
30.000 exemplare/aparitie.
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
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7. Pentru Tiparirea de materiale de informare se vor prezenta Mostre – afise, mape, brosuri,
pliante – tiparite. Pentru banner se vor prezenta fise de prezentare (fotografii/pliante, fise
tehnice din care sa rezulte caracteristicile acestuia).
Ofertantul a prezentat mostre pentru afise, mape, pliante – tiparite
Recomandarea membrului expert cooptat: Se va solicita completarea ofertei cu mostre
de brosuri si bannere.
I. Oferta depusa de S.C. AGENTIA DE PUBLICITATAE BOARD MEDIA S.R.L. Botoşani
I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele pentru indeplinirea
cerintelor de calificare privind eligibilitatea – in forma solicitata prin Fisa de date a achizitiei Cap. V. 1
Ofertantul nu are datorii catre bugetul consolidat al statului si nici catre bugetul local – Certificatele de
atestare fiscala sunt in termen de valabilitate.Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una
din situaţiile prevăzute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenţa,
Declaratie privind calitatea de participant la procedura – prezentate in original.
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de
interese) din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind neincadrarea la Art 181 din OUG 34/2006.
Declaratiile privind eligibilitatea – Art. 180
Ofertantul a prezentat Declaratiile privind eligibilitatea – Art. 180
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei Cap. V.2, in forma solicitata.
Ofertantul are cod CAEN similar cu obiectul procedurii 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate.
Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
Cerinta de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a fost
indeplinita.
III. Situatia economica si Financiara
Declaratie privind Cifra Medie de Afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate
Oferta prezinta declaratia privind Cifra Medie de Afaceri pentru ultimii 3 ani
- S-au prezentat si bilanturile contabile pentru a valida Declaratia pe propria raspundere cu privire la
Cifra Medie de Afaceri.
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
1. Experienta similara:
Lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati si se va prezenta cel putin o Recomandare in copie emisa de unul din Beneficiarii
mentionati in Formularul C1.
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Se va prezenta formularul pentru experinta similara in organizarea unei conferinte, tiparirea si
distributia de materiale promotionale
1. Contract nr 2541/25.01.2011– in copie Beneficiar: Municipiul Botosani, Obiect : Servicii de informare
si publicitate necesare bunei desfasurari a proiectului, Valoare initiala a contractului = 54860 lei
exclusiv TVA, Proces Verbal de receptie– in copie, Scrisoare de Recomandare;
2. Contract nr 19978/06.10.2011– in copie Beneficiar: Municipiul Botosani, Obiect : Servicii de tiparire
si livrare, Valoare initiala a contractului = 20.800 lei exclusiv TVA, Proces Verbal de receptie– in
copie, Scrisoare de Recomandare.
Cerinta de calificare a fost indeplinita.
2. Declaratie privind personalul de specialitate pentru ducerea la indeplinire a contractului.
Ofertantii vor prezenta persoanele care vor tine o prelegere in cadrul conferintei de
lansare/finalizare.
Ofertantii vor face dovada detinerii de personal pentru distribuirea
materialelor promotionale. Se va completa o lista cu persoanele disponibile.
Documentele se vor prezenta in original sau copie „conform cu originalul”. Documentele
prezentate in alta limba decât limba româna vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si
vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba româna.
Ofertantul a prezentat lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului insotita de CV-uri si
declaratii de disponibilitate.
Daniel Bucatariu – coordonator proiect
Felix Nazare – Advertising Manager
Corneliu Topala – Organizator evenimente, distributie materiale
Madalina Rândaşu - Speaker
Cerinta de calificare privind resursele de personal a fost indeplinita.
3.Resurse tehnice :
Declaratie privind resursele tehnice pentru ducerea la indeplinire a contractului. Ofertantii vor
face dovada detinerii resurselor tehnice necesare tiparirii si livrarii materialelor promotionale
Ofertantul a prezentat declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.
Cerinta de calificare a fost indeplinita
4. Autorizatii emise de organisme abilitate . Ofertantii vor prezenta autorizatii valabile pentru
firma de catering care va asigura masa de pranz si coffe-break. Se va prezenta autorizarea emisa
de institutii abilitate din subordinea Ministerului Sanatatii cu privire la functionarea spatiului de
productie si depozitare alimente (ASP, ASV) conform Ordinului 93/2008 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc,
proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala.
Ofertantul a prezentat un contractul de subcontractare cu SC BELVEDERE SRL Botoşani, Hotel
BELVEDERE, cu obiectul contractului Servicii de catering – pranz si 2 coffe breakuri, insotit de
certificatul constatator si Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor
pentru unitatile de varzare cu amanuntul pentru Catering.
Cerinta de calificare a fost indeplinita
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5. Declaratie privind subcontractantii:
Ofertantul a prezentat pe SC NORD MEDIA IMAGE SRL Botoşani si SC BELVEDERE SRL Botoşani
ca fiind subcontractanti.
S-au anexat acordurile de subcontractare.
Cerinta de calificare a fost indeplinita
6. Acordul de principiu al publicatiei insotit de Studiul National de Audienta (SNA) realizat de
BRAT sau de o entitate independenta, declaratie pe proprie raspundere referitoare la tiraj daca
ofertantul este si editor, insotita de dovada distribuirii tirajului respectiv, sau alta metoda obiectiva
recunoscuta pentru publicatiile neauditate BRAT.
Ofertantul nu a prezentat documentele solicitate. S-a prezentat o declaratie pe propria raspundere cu
privire la detinerea de resurse necesare publicarii anunturilor de presa intr-un cotidian local.
Recomandarea membrului expert cooptat: Se vor solicita clarificari ( completarea cu
acordul de principiu)
7. Pentru Tiparirea de materiale de informare se vor prezenta Mostre – afise, mape, brosuri,
pliante – tiparite. Pentru banner se vor prezenta fise de prezentare (fotografii/pliante, fise tehnice
din care sa rezulte caracteristicile acestuia).
Ofertantul a prezentat mostre pentru afise, mape, brosuri, pliante – tiparite. Pentru banner se vor prezenta
fise de prezentare (fotografii/pliante, fise tehnice din care sa rezulte caracteristicile acestuia)
Cerinta de calificare a fost indeplinita
CLAUZELE CONTRACTUALE
Ambii ofertanti au prezentat contractele semnate si stampilate.
PROPUNEREA TEHNICA
Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor /
obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat
aceasta sa contina un comentariu, articol cu articol al specificatiilor tehnice continute in
caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
respective. Se va raspunde punct cu punct la fiecare din cerintele caietului de sarcini.
Propunerea tehnica va contine un grafic de indeplinire a contractului (grafic Gantt)
Nerespectarea cerintelor din caietul de sarcini si absenta in cadrul continutului propunerii tehnice
a aspectelor mentionate in acesta va atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va
respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind conditiile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii
S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani
Ofertantul a prezentat ganttul solicitat.
S-a prezentat declaratie pe propria raspundere cu privire la respectarea conditiilor de munca si protectia
muncii.
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Ofertantul nu a elaborat propunerea tehnica conform specificatiilor din caietul de sarcini.
Nu s-a inclus in oferta spekearul pentru cel de-al doilea seminar din a doua zi a evenimentelor de lansare si
finalizare a proiectului.
Prin caietul de sarcini s-a solicitat prezentarea de speakeri avand competenta necesara. Analizand
propunerea tehnica a ofertantului D-nul Ciubotariu Gheorghe nu face dovada experientei similare
domeniului solicitat, respectiv fonduri europene.
Recomandarea membrului expert cooptat: Oferta va fi declarata neconforma sau se vor
solicita clarificari.
S.C. AGENŢIA DE PUBLICITATE BOARDMEDIA S.R.L. Botoşani
Ofertantul a prezentat gantul propus si respecta punctual toate specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
S-a prezentat declaratie pe propria raspundere cu privire la respectarea conditiilor de munca si protectia
muncii.
Oferta poate fi declarata admisibila.
PROPUNEREA FINANCIARA
S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani
Ofertantul a prezentat formularele solicitate si anexa cu centralizatorul de preturi.
Oferta citata in cadrul sedintei de deschidere, respectiv 45.760 lei, este mai mica de 85% din valoarea
alocata.
Recomandarea membrului expert cooptat: In conformitate cu prevederile art. 202 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 35,
art.361 din H.G. nr. 925/2006 se va solicita justificarea referitoare la fundamentarea
economică şi tehnică a modului de formare a preţului aferent serviciilor prestate.
S.C. AGENŢIA DE PUBLICITATE BOARDMEDIA S.R.L. Botoşani
Ofertantul a prezentat formularele solicitate si anexa cu centralizatorul de preturi.
Oferta financiara, respectiv 64.920 lei, se incadreaza in valoarea alocata de catre Autoritatea Contractanta.
Ofertantul a prezentat formularul de oferta postat pe SEAP de catre Autoritatea Contractanta, in care
valabilitatea ofertei este de 60 zile. In Fisa de date a achizitiei se solicita valabilitatea ofertei ca fiind 90
zile.
Recomandarea membrului expert cooptat: Se vor solicita clarificari privind valabilitatea
ofertei.
Ca urmare a intrunirii comisiei in data de 05.06.2012, Proces verbal de şedinţă nr.
7206/05.06.2012, comisia de evaluare a solicitat clarificari celor 2 participanti la procedura de
atribuire „Servicii de informare, comunicare şi publicitate”, termenul limita de depunere a
clarificarilor fiind data de 13.06.2012, după cum urmează:
S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani – prin adresa nr. 7242/06.06.2012:
1. Justificarea referitoare la fundamentarea economică şi tehnică a modului de formare a
preţului aferent serviciilor prestate, evidenţiind, prin cuantificare valorică, dar şi fizică, acolo unde este
cazul, toate activităţile pe care le vor efectua, toate categoriile de resurse pe care le vor utiliza, precum şi
toate celelalte elemente care au condus la stabilirea preţului total.
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2. Clarificări în ceea ce priveşte valabilitatea Declaraţiei privind eligibilitatea – Art. 180 cu
valabilitatea până la 29.05.2012. Documentaţia de atribuire prevede ca valabilitatea ofertei să fie de 90
zile.
3. Calitatea SC COLSULTING HOTELS SRL Botoşani în contractul de achiziţie publică pentru
proiectul „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor
de lucru implementate şi meţinute în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani” şi Autorizaţia
prezentată emisa de DSV pentru activitatea de Catering.
4. Procentul din contract de care va fi responsabil SC MEDIATOR SRL Botoşani.
5. Mostre de broşuri şi bannere.
6. În ceea ce priveşte oferta tehnică propusă, nu s-a inclus în ofertă spekearul pentru cel de-al
doilea seminar din a doua zi a evenimentelor de lansare şi finalizare a proiectului.
Prin caietul de sarcini s-a solicitat prezentarea de speakeri având competenţa necesară. Analizând
propunerea tehnică depusă de dumneavoastră, D-nul Ciubotariu Gheorghe nu face dovada experienţei
similare domeniului solicitat, respectiv fonduri europene. Clarificarea acestor aspecte.
S.C. AGENŢIA DE PUBLICITATE BOARDMEDIA S.R.L. Botoşani – prin adresa nr.
7243/06.06.2012:
1. Documentele solicitate prin fişa de date a achiziţiei, respectiv Acordul de principiu al
publicatiei scrise însoţit de Studiul National de Audienţă (SNA) realizat de BRAT sau de o entitate
independentă, declaraţie pe proprie răspundere referitoare la tiraj dacă ofertantul este şi editor, însoţită
de dovada distribuirii tirajului respectiv, sau altă metodă obiectivă recunoscută pentru publicaţiile
neauditate BRAT.
2. Clarificarea perioadei de valabilitate a ofertei financiare prezentate, de 60 zile (Formular de
ofertă financiară), dat fiind că, prin pct. IV.3.7) din Fişa de date a achiziţiei s-a solicitat o perioadă de 90
zile.
I. Pana la data limita de depunere s-a primit raspunsul de la S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani
cu adresa nr. 7519/12.06.2012;
Analizand continutul clarificarilor am constatat urmatoarele:
1.SC MEDIAPRESS SRL motiveaza procentul sub 85% din valoarea alocata prin faptul ca nu va avea
costuri suplimentare pentru ducerea la indeplinire a contractului , ofertantul fiind editorul ziarului
Monitorul de Botosani si tipografia MEDIATOR facand parte din acelasi grup de firme cu ofertantul.
Justificarea pretului mic de tipar s-a facut prin pretul redus al materiei folosite obtinut prin rulajul mare
de materii prime.
2. Ofertantul a atasat Declaratia privind eligibilitatea cu valabilitatea 29.08.2012.
3. Ofertantul a prezentat Autorizatia prezentata emisa de DSV pentru activitatea de Catering nr.
3615/08.06.2012 si Autorizatia sanitar veterinara pentru mijlocul de transport folosit.
4. S-a declarat procentul ce va fi realizat de catre SC MEDIATOR SRL.
5. Mostrele prezentate , brosuri si bannere , sunt conform solicitarilor autoritatii contractante.
6. In ceea ce priveste ofertarea speakerului pentru a doua zi a evenimentelor, ofertantul invoca o eroare
de tehnoredactare si completeaza oferta tehnica cu respectivele activitati. Oferta financiara nu se
modifica. Ofertantul prezinta cateva proiecte finantate din fonduri europene la care D-nul Ciubotariu
Gheorghe a participat.
Concluzie: Oferta îndeplineşte cerinţele de calificare, este conformă şi declarată admisă.
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II. Pana la data limita de depunere a clarificarilor SC AGENTIA DE PUBLICITATE BOARD
MEDIA S.R.L. Botoşani nu a inaintat nici un raspuns. Oferta este declarată inacceptabilă, neconformă şi
declarată respinsă.
Concluzie:
1. Oferta depusa de SC MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani - oferta admisibila;
2. Oferta depusa de S.C. AGENTIA DE PUBLICITATE BOARDMEDIA S.R.L. Botoşani oferta inacceptabila in temeiul Art 36. Lit b) din HG 925/2006 deoarece nu indeplineste
cerintele minime de calificare, respectiv nu a prezentat Acordul de principiu al publicatiei
scrise insotit de Studiul National de Audienta (SNA) realizat de BRAT şi neconforma in
temeiul Art . 79 din HG 925/2006 deoarece nu s-a raspuns la solicitarile de clarificari.
Oferta este respinsă.
Utilizarea licitaţiei electronice – nu este cazul
Aplicarea criteriului de atribuire: “Preţul cel mai scăzut”
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
Clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:
1. SC MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani cu oferta financiară de 45.760 lei (TVA neinclus)
CAPITOLUL 3
Concluzii şi semnături
Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul
Raport al procedurii,
HOTĂRĂŞTE
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de
“Servicii de informare, comunicare şi publicitate” în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării
serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi
menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”, cod SMIS 32564, Cod CPV
principal – 79341400-0, este cea depusă de ofertantul S.C. MEDIAPRESS S.R.L. Botoşani, cu o
propunere financiară, fără TVA, de 45.760 lei, respectiv 10.265,61 euro (curs euro BNR din data de
18.06.2012, ora 0900, 1 euro=4,4576 lei).
Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 18.06.2012, la sediul
autorităţii contractante.

COMISIA DE EVALUARE:
1.

Tocariu Sebastian

- Subprefect

- Preşedinte...................

2.

Chiţan Silviu - Constantin

- Consilier superior - manager de proiect

- Membru.......................

3.

Sorohan Aurel Robert

- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect

- Membru.......................

4.

Apostol Violeta

- Consilier superior – responsabil financiar proiect

- Membru.......................

5.

Jercan Silviu Ionel

- Expert superior – responsabil IT proiect

- Membru.......................

6.

Ciobanu Anca

- Consilier superior – responsabil achiziţii publice proiect

- Membru.......................

7.

Voloşciuc Daniela

- Consilier juridic superior

- Membru.......................
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