Autoritate: ORAŞ HÂRŞOVA
Contract nr: 2985 din data: 2012-07-06
Invitatie de participare
Subscrisa Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Harsova cu sediul în
Harsova, str. Piata 1 Decembrie 1918 nr.1, judetul Constanta, cod de inregistrare
fiscala 7453165, reprezentata legal de dl. Tudor NADRAG, avand functia de Primar,
avem placerea sa va informam ca dorim sa achizitionam in perioada urmatoare
servicii de publicitate si informare aferente implementarii proiectului intitulat:
„Achizitionarea si instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea
sigurantei publice si prevenirea criminalitatii” prin intermediul unui contract de
publicitate si informare.
Totodata vă invităm să depuneŃi oferta dumneavoastră de preŃ, la sediul
unitatii noastre, până la data limita de 22.03.2012, orele 12.30, la procedura de
atribuire a contractului de achiziŃie publică având ca obiect „Servicii de publicitate”
- cod CPV 79341000-6, conform Caietului de sarcini anexat.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică:
·
achizitie directă,
1.

Sursa de finanŃare a contractului care urmează să fie atribuit:
·
bugetul propriu si fonduri comunitare

2.

Limba de redactare a ofertei: limba română;

3.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

4.

PreŃul ofertei este ferm în lei;
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preŃul cel mai scăzut cu
respectarea cerintelor minime obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite in Caietul
de sarcini.
5.

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este: 20.03.2012, orele
14.00.

6.
Oferta se va depune la sediul din str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1,
localitatea Harsova, judetul Constanta, cod postal 905400, telefon: 0241 870
301, fax: 0241 870 300, e-mail: primharsova@yahoo.com şi va conŃine:
1. Persoane juridice/fizice romane:
a). Pentru persoana juridica se va prezenta: Certificatul constatator emis de
ONRC, cu cel mult 30 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Obiectul contractului trebuie
sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC –
(document în original).
b). Pentru persoana fizica (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de
functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru
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dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea contractului.
Documentul/documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
2.Persoana juridica/fizica straina (daca este cazul). Se vor prezenta documente
edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
înregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme
legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este
rezident, traduse în limba româna si legalizate.
·

Propunerea tehnica şi propunerea financiara.

7.

La oferta de bază:
o
NU se acceptă oferte alternative.

8.
Plata preŃului contractului se va face cu O.P. în contul beneficiarului,
conform condiŃiilor contractuale.
9.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 22.03.2012, orele 12.30.

10. Oferta se va evalua în data de 22.03.2012, orele 15,00, la sediul nostru
din str. 1 Decembrie 1918 nr.1, localitatea Harsova, judetul Constanta.
11. InformaŃii utile:
Programul Operational Regional 2007 - 2013,
Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de
crestere”
Domeniul major de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare
urbana”
Sub-domeniul “Centre urbane”
Pentru informaŃii suplimentare ne puteŃi contacta la telefon 0241 870 301 fax
0241 870 300, persoană de contact Carmen-Mihaela CHERAN.
Anexăm alăturat Caietul de sarcini.
Cu stimă,
Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Harsova
Prin reprezentant legal,
Primar
Tudor NADRAG

Referat de oportunitate:
Obiectivul proiectului „Achizitionarea si instalarea de sisteme de
supraveghere pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii”
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este dat in mod implicit de obiectivul general al Programului Operational Regional
2007-2013 “ si consta in sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi
echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere,
îmbunătăŃirea infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special
cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiŃii, in vederea creşterea calităŃii
vieŃii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane.
La indeplinirea obiectivului general contribuie atingerea urmatoarelor obiective
specifice al domeniului major de interventie 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare
urbana”:
- creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări
policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanŃă cu
obiectivele Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului NaŃional
Strategic de ReferinŃă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala
perioadă de programare 2007-2013;
- imbunătăŃirea accesibilităŃii regiunilor şi în special a accesibilităŃii centrelor
urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare.
Proiectul vine in intampinarea acestor obiectivele strategice prin asigurarea
sustenabilitatii si imbunatatirii infrastructurii publice urbane din cadrul planului
integrat al orasului Harsova, judetul Constanta, prin achizitionarea si montarea unor
sisteme de supraveghere menite sa creasca siguranta cetatenilor din oras si cu
precadere in zonele dens populate sau identificate ca avand un potential infractional
mai ridicat, sa previna fenomenele de crestere a infractionalitatii si criminalitatii in
orasul Harsova si sa creeze un climat general sigur si atractiv pentru intreaga
comunitate, inclusive cea reprezentata de mediul de afaceri local.
Prezentul proiect individual este legat de obiectivele strategice, specifice si
de prioritatile identificate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului
Harsova, facand parte dintr-un proiect mai larg care are ca scop Dezvoltarea
Durabila a localitatii si imbunatatirea climatului social si sigurantei cetateanului si
investitiilor, pentru a face din Harsova, dintr-un oras defavorizat cu investitii reduse si
o rata a somajului in crestere, un oras modern si atractiv din toate punctele de
vedere. De asemenea, definitivarea dezvoltarii infrastructurii urbane si sociale va
duce la deschiderea unor noi oportunitati de afaceri in zona pentru a deveni un oras
atractiv prin siguranta si deschidere.
De asemenea, implementarea proiectului este in conexiune integrata cu
celelalte proiecte individuale din cadrul planului integrat de dezvoltare urbana,
pentru care s-au depus cereri de finantare, toate conducand la realizarea obiectivelor
POR prin urmatoarele:
·
Grupul tinta beneficiar al proiectelor individuale este reprezentat de
aceeasi categorie;
·
Se promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea, dezvoltarea
durabila si eficienta energetica prin masuri de imbunatatire a calitatii mediului
inconjurator si de crestere a eficientei energetice, dezvoltarea societatii
informationale si noi tehnilogii;
·
Dezvoltarea economica si sociala a orasului;
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·
Imbunatatirea centrului urban si a legaturilor cu celelalte arii geografice
inconjuratoare;
·
Cresterea gradului de confort, civilizatie si informare de interes public al
cetatenilor;
·
Reducerea disparitatilor intre tarile din cadrul Uniunii Europene si
Romania, respectiv localitatile dezvoltate din tara si altele mai putin dezvoltate,
precum orasul Harsova, care face parte din categoria zonelor defavorizate.
Obiectivele avute în vedere prin implementarea proiectului, sunt urmatoarele:
asigurarea sigurantei si securitatii in spatiile publice ;
supravegherea permanenta a zonelor cu risc ridicat de infractionalitate ;
prezentarea directa si intuitive a situatiei zonei monitorizate ;
scaderea timpului de raspuns in cazul interventiilor pentru situatii de
urgenta ;
asigurarea determinarii din timp a aparitiei conditiilor care favorizeaza
aparitia fenomenului infractional ;
prevenirea infractiunilor si a operatiunilor ilegale ;
asigurarea de probe juridice ;
monitorizarea traficului rutier ;
crearea factorului psihologic pentru scaderea infractionalitatii in zonele
de risc.
Valoarea totală a proiectului este de 3.546.278,80 lei lei, din care:
valoare eligibila totala - 2.862.740,00 lei, din care, asistenta financiara
nerambursabila din FEDR 2.300.211,59 lei si asistenta financiara nerambursabila din
bugetul national 505.273,61 lei ;
valoarea co-finantarii eligibila a Beneficiarului – 57.254,80 lei ;
valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile – 682.435,20 lei :
valoarea cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 1.103,60 lei.
Serviciile de publicitate si informare sunt estimate la valoarea de
62.200,00 lei, la care se adauga TVA.
Durata de implementare a proiectului este de 6 luni, respectiv 23.02.2012 –
22.08.2012.
Servicii de promovare si publicitate pentru proiectul „Achizitionarea si
instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice si
prevenirea criminalitatii ", in orasul Harsova jud. Constanta, în vederea derulării
campaniei de conştientizare cu privire la informare a grupului Ńintă a proiectului cu
finanŃare europeană în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa Prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul Major de
IntervenŃie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre
urbane.
Data semnarii contractului: 2012-03-09
Anunt de atribuire:
Contractul de servicii de publicitate si informare aferente proiectului „Achizitionarea si
instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice si

4

prevenirea criminalitatii”, finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013,
Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”,
Domeniul major de interventie1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul „Centre urbane” a fost atribuit S.C. Best Partener S.R.L, str. Independentei,
nr. 29, bl. IP 29, sc. A, ap. 4, localitatea Medgidia, judetul Constanta, telefon
0724/359045, numar de inmatriculare J13/612/2009, cod fiscal 21182533. Valoarea
contractului este de 62.000 lei la care se adauga TVA. Durata prezentului contract este
considerata cu incepere de la data incheierii lui pana la expirarea perioadei de
implementare a proiectului.
Raport de evaluare:
Contractul de prestari servicii de publicitate si informare este in curs de derulare, nu a
fost intocmit raportul de evaluare.
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