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Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020 – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala  

Axa prioritara 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva 

Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adaugate generate de sectorul TIC şi a inovarii in domeniu  

prin dezvoltarea de clustere 

Titlul proiectului: „APLICATIE INFORMATICA INOVATIVA BAZATA PE MODELE MATEMATICE 

PENTRU OPTIMIZAREA BUGETELOR DE MARKETING”  

Codul MYSMIS: 115945 

Beneficiar: SC CONVEX NETWORK SRL 

 

Data inregistrare:CVX_8/01.09.2017 

 

CERERE DE OFERTA 

 

CONVEX NETWORK SRL, cu punctul de lucru situat in Municipiul Galati, Str. Portului, Nr. 

23, Complex administrativ, Corp A, Biroul nr. 202, etaj 2, Jud. Galati, beneficiar al proiectului 

„APLICATIE INFORMATICA INOVATIVA BAZATA PE MODELE MATEMATICE PENTRU 

OPTIMIZAREA BUGETELOR DE MARKETING” finantat prin POC, Axa 2, OS 2.2, Actiunea 2.2.1, 

in baza contractului de finantare nr. 70 / 04.08.2017, MYSMIS: 115945 realizeaza achizitia de servicii 

de informare si publicitate, COD CPV 79341000-6 Servicii de publicitate, prin desfasurarea unei 

proceduri de cerere de oferta.  

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.  

Buget maxim alocat: 13.725 lei fara tva.  

Data limita pentru depunerea ofertei: 06.09.2017, ora 16:00. 

 

CERINTE MINIME 

 

Serviciu/produs bucati Specificatii tehnice 

Anunt 

publicitar sau 

comunicat de 

presa 

privind 

inceperea 

proiectului 

1 

- publicare in ziare cu distributie nationala sau in mediul online 

- in format tiparit trebuie sa aiba dimensiuni de minim ¼ 

- format color 

- informatii cuprinse: valoarea Proiectului (evidentiind suma finantarii primite din 

POC), titlul proiectului, Beneficiarul, rezultatele prevazute. 

- se va face dovada publicarii 

- termen de prestare: maxim 1 luna de la incheierea contractului dintre beneficiar si 

prestator 

Anunt publicitar 

sau 

comunicat de 

presa 

la finalizarea 

proiectului 

1 

- publicare in ziare cu distributie nationala sau in mediul online 

- in format tiparit trebuie sa aiba dimensiuni de minim ¼ 

- format color 

- informatii cuprinse: valoarea Proiectului (evidentiind suma finantarii primite din 

POC), titlul proiectului, Beneficiarul, rezultatele prevazute si altele 

informatii transmise in momentul redactarii 

- se va face dovada publicarii 
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- termen de prestare: peste 24 de luni de la incheierea contractului dintre beneficiar 

si prestator 

Panou de informare 1 

- dimensiuni recomandate: inaltime de 0,5 m si o latime 0,8 m, policromie 

- va contine urmatoarele elemente informative obligatorii: Sigla Uniunii Europene; 

Sigla Guvernului Romaniei; Sigla Programului Operational (daca exista); 

Sigla Instrumentelor Structurale in Romania; Numele fondului din care 

se acorda cofinantarea; numele proiectului, mentiunea ,,Proiect co-

finantat din Fondul European prin PO ..... 2014-2020" si o afirmatie 

aleasa de Autoritatea de Management, care sa sublinieze contributia 

interventiei realizate din instrumente structurale, dupa caz 

- se va amplasa intr-un loc vizibil, in apropiere de locatia 

proiectului si se va face dovada prin poze 

- termen de prestare: peste 24 de luni de la incheierea contractului dintre beneficiar 

si prestator 

Etichete autocolante 

pentru 

echipamentele 

achizitionate prin 

proiect 

25 

- dimensiune recomandata 90mm x 50 mm, color 

- va contine urmatoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, 

sigla Guvernului Romaniei, sigla lnstrumentelor Structurale 2014-2020; 

numele proiectului, mentiunea ,,Proiect co-finantat din Fondul European 

prin PO ..... 2014-2020" si o afirmatie aleasa de Autoritatea de 

Management, care sa sublinieze contributia interventiei realizate din 

instrumente structurale, dupa caz 

- observatie: Pentru produsele cu o suprafata foarte mica de expunere, 1n care 

informatiile nu ar fi suficient de vizibile si inteligibile, se utilizeaza eel 

putin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind optionale. 

- termen de prestare: maxim 1 luna de la incheierea contractului dintre beneficiar si 

prestator 

Advertoriale in 

mediul online 
4 

- aparitie intr-o publicatie online, de interes pentru grupul tinta (companii din 

mediul IT&C, business, publicitate, bancar etc.) 

- cu clienti unici: minim 200.000 cf SATI 

- informatii cuprinse: valoarea Proiectului (evidentiind suma finantarii primite din 

POC), titlul proiectului, Beneficiarul, rezultatele prevazute. 

- se va face dovada publicarii si dovada clientilor unici pentru publicatii cf SATI 

(nu se solicita nominalizarea publicatiilor la momentul ofertarii, ci doar 

angajamentul ca se vor respecta criteriile minime) 

- termen de prestare: peste 22 de luni de la incheierea contractului dintre beneficiar 

si prestator 

 

 

Alte specificatii minime: 

 

- Cerintele din prezentul document vor fi considerate obligatorii. In acest sens vor fi luate in consideratie 

toate ofertele care asigura un nivel superior cerintelor minimale din prezenta; ofertele de servicii cu 

caracteristici inferioare celor prevazute in documentatie vor fi declarate neconforme. Ofertantii vor 

prezenta avantaje ale solutiei propuse. Acestea vor fi luate in considerare doar cu conditia detalierii 

modului in care respectivul avantaj aduce beneficii directe conform principiului eficientei. 

 

- Prestatorul va asigura servicii de copywriting, design şi DTP pentru fiecare dintre produsele realizate si 

publicate şi va ceda dreptul de autor exclusiv şi pe perioada nedeterminata, beneficiarului. 
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- Prestatorul este obligat sa utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate in cadrul 

contractului: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum si cea a lnstrumentelor 

Structurale 2014 - 2020, insotite de mentiunea ,,Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”, conform MANUALULUI DE 

IDENTITATE VIZUALA 2014-2020. 

 

- Participantii la procedura detin codul CAEN 7311 – ”Activitati ale agentiilor de publicitate”, ca si cod 

de activitate autorizat, in vederea furnizarii de servicii de publicitate.  

 

- Ofertantul nu se afla intr-o situatie de conflict de interese cu beneficiarul, cu personalul angajat din 

CONVEX NETWORK SRL sau cu membrii echipei interne de proiect. 

 

- Legislatia aplicata: Procedura de achizitie conform legii: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene 

Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari 

finantate din fonduri europene  

 

Principii care stau la baza atribuirii contractului de prestari servicii 

a) principiul transparentei  

b) principiul economicitatii;  

c) pricipiul eficientei;  

d) principiul eficacitatii. 
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ELABORAREA OFERTEI 

 

 Costul asociat elaborarii şi prezentarii ofertei  

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi prezentarii ofertei sale, a documentelor care o 

insotesc, precum si costurile de cazare, transport si diurna necesare unei eventuale deplasari la beneficiar, 

iar SC CONVEX NETWORK S.R.L. nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.  

 Limba de redactare a ofertei  

Oferta şi documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana. Ofertele si documentele 

insotitoare scrise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.  

 Durata contractului de achiziţie 

De la data semnarii contractului de ambele parţi pana la data finalizarii livrarii produselor, nu mai tarziu 

de 30 august 2019.  

 Perioada de valabilitate a ofertei 

90 de zile 

 Documentele ofertei  

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a 

acesteia.  

 Data limita pentru primirea ofertelor si adresa: 

Ofertele vor fi trimise in plic sigilat la adresa de contact (punctual de lucru din Galati), in termen de 2  zile 

calendaristice de la aparitia/primirea prezentului anunt (fara a lua in calcul ziua publicarii/primirii). 

 Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:  

1. Propunerea tehnica  

2. Propunerea financiara  

3. Alte documente 

- Formular nr.1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011; 

- Declaratie ofertant din care sa rezulte ca este de acord ca beneficiarul poate sa opteze pentru mecanismul 

cererii de plata reglementat de OUG 40/2015, iar plata serviciilor prestate sa se faca doar dupa incasarea 

ajutorului nerambursabil 

- Declaratie din partea ofertantului prin care sa isi ia angajamentul ca in cazul in care beneficiarului i se 

aplica corectii financiare, acestea se vor retine sau restitui de catre prestator ca despagubiri, in limita 

valorii contractului si ca este de acord ca in cazul in care i se solicita, sa puna in acest sens la dispozitia 

beneficiarului un bilet la ordin emis de societatea prestatoare si avalizat de administrator, in termen de 10 

zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari servicii sub sanctiunea rezilierii contractului de 

servicii. 

 

Prezentul anunt este publicat si pe website-ul beneficiarului: www.convex-network.ro, sectiunea “About 

us – Proiecte”. Informatii suplimentare: e-mail: office@convex-network.ro sau la telefon: 0732 222 017.  

Persoana de contact: Irina Parlog.  

http://www.convex-network.ro/
mailto:office@convex-network.ro
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Formular nr. 1  
OFERTANT  

....................................................  

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice nationale aferente acestora, 

cu modificarile şi completarile ulterioare 

 

 

 

Subsemnatul(a), ...................., in calitate de ..................., referitor la procedura ........................, declar pe 

propria raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, aşa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile şi completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele 

descrise la art. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

nationale aferente acestora, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile şi 

completarile ulterioare.  

 

Subsemnatul(a), ............................, declar ca voi informa imediat .............. daca vor interveni modificari in 

prezenta declaratie.  

 

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca 

............................ are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaratiei, orice informatii 

suplimentare.  

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.  

 

 

 

.............................................................  

(numele şi functia persoanei autorizate  

……………………………………………..  

(semnatura persoanei autorizate) 
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OFERTANT  

....................................................  

(denumirea/numele)  

 

 

 

 

 

DECLARATIE 
 

 

 

Subsemnatul(a), ...................., in calitate de ..................., referitor la procedura ........................, declar pe 

propria raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, aşa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile şi completarile ulterioare, ca sunt de acord ca beneficiarul poate 

sa opteze pentru mecanismul cererii de plata reglementat de OUG 40/2015, iar plata serviciilor prestate sa se 

faca doar dupa incasarea ajutorului nerambursabil. 

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.  

 

 

 

.............................................................  

(numele şi functia persoanei autorizate  

……………………………………………..  

(semnatura persoanei autorizate) 
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OFERTANT  

....................................................  

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARATIE 
 

 

 

 

Subsemnatul(a), ...................., in calitate de ..................., referitor la procedura ........................, declar pe 

propria raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, aşa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile şi completarile ulterioare, imi iau angajamentul ca in cazul in 

care beneficiarului i se aplica corectii financiare, acestea se vor retine sau restitui de catre prestator ca 

despagubiri, in limita valorii contractului si sunt de acord ca in cazul in care i se solicita, sa puna in acest sens 

la dispozitia beneficiarului un bilet la ordin emis de societatea prestatoare si avalizat de administrator, in 

termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari servicii sub sanctiunea rezilierii 

contractului de servicii. 

 

 

 

.............................................................  

(numele şi functia persoanei autorizate  

……………………………………………..  

(semnatura persoanei autorizate) 

 


