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ij şuplioiejTţareţ.
(Termenul limita primire oferte 03.05.2018 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura General
i a a Consiliului Judeţean Brăila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 -S

Descriere contract^,„^

j Servicii de alimentare cu energie electrica corturi expozitionale pentru eveniment aferent proiectul

| ui "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

Cond^^..... . . .

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila,

http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt
publicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta se va intocmi in co
nformitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Condiţii de participare;^,,,,.,.,,„

Ofertantul va depune următoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă conc

j ordanţa codului CAEN cu obiectul achiziţiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; -
! Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Criterii de atribuire:

, Preţul cel mai scăzut

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini Servicii
alimentare energie
ellectriica corturi
expozitionale.pdf

Valoare
estimata:

3.025,00

RON

Cod si denumire CPV:

Tip
contract:

Servicii

Tip anunţ:
_Cumparari

directe

ANUNŢ/

Denumjre contract:   _      ____ 

Servicii de alimentare cu energie electrica corturi expozitionale pentru eveniment aferent proiectul

ui "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

Data limita depunere oferta:
03.05.2018 09:16

Tara:  România

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.portal-braila^c^ Tel:
^+40 23961^600-249  Fax: ^^2â^l29^L E"mail: ^achjzitii.pujblice@porţal-braMa.ro^  Punct(e)
de contact: j^JlIzm^PUBLlcj^en/iciul^ In atenţia:: j^^HIZH^^Adresa

profilului cumpărătorului (URL): www.portal-braila.ro

Vizualizare anunţ
XPUBLICAT    ^NR ANUNŢ: ADV1004993  ^ TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE

SI DATA CREARE: 24.04.2018 09:20  SI DATA PUBLICARE: 24.04.2018 09:21

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIULJUDETEAN BRĂILA CIF: 4205491

Adresa:
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SEAP24/04/2018
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. e clarificări vor fi postate pe site-ul instituţiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita
ofertantul declarat câştigător sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP
in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunţ (in funcţie de a
cestea se va realiza filtrarea informaţiilor din catalogul SEAP, de către autoritatea contractanta). Fin

Vii^Uâh^^IC6i^tl^yl^^ face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

X PUBLICAT^NR ANUNŢ: ADV1004993   ^ TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE
^^ DATA CREARE: 24.04.2018 09:20   fâ DATA PUBLICARE: 24.04.2018 09:21

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITARV

crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice@

SEAP24/04/2018



având ca obiect:  Servicii de alimentare cu energie electrica corturi expozitionale pentru
eveniment aferent proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Brăila a implementat in perioada 01.04.2014-
30.09.2015 proiectul "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării" cod RO4128111307020640 , finanţat prin
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013, Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei
pescăreşti a judeţului Brăila, Măsura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identităţii comunitare.
Prin implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare nr.71/01.04.2014,
Beneficiarul si-a asumat obligaţia de a susţine desfăşurarea si a promova toate activităţile descrise in
Cererea de finanţare, activităţi care sa conducă la realizarea obiectivului general si a obiectivelor
specifice ale proiectului.
Obiectivul general al proiectului vizează conservarea identităţii locale si promovarea potenţialului

turistic al zonei pescăreşti a judeţului Brăila, utilizând acţiuni si tehnici specifice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-conservarea identităţii locale si promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin organizarea de
expoziţii/ târguri cu specific local si pescăresc;
-promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin realizarea si difuzarea de materiale de informare,
pe teme precum: turism, tradiţii, gastronomie etc.

Obiectul achiziţiei : Servicii de alimentare cu energie electrica corturi expozitionale
pentru eveniment aferent proiectului "Identitate si tradiţie de-a lungul Dunării"

Beneficiarul va organiza o expoziţie / târg cu specific pescăresc si local in zona
pescăreasca a judeţului Brăila.

Evenimentul se va desfăşura concomitent cu Festivalul internaţional de folclor „Cântecul de
dragoste de-a lungul Dunării", pe Esplanada Dunării din municipiul Brăila. Spaţiul expozitional va fi
amenajat in apropierea scenei pe care vor evolua concurenţii participanţi la festival. Durata acestui
eveniment este de 3 zile, in perioada 24 - 26 iulie 2018.

Spaţiul expozitional va fi amenajat in 2 corturi mari (suprafaţa 160 mp/bucata) si 3 corturi mici
(suprafaţa 24 mp/bucata) cu seturi de mobilier, şevalete, banner, pop-up display specific si roll-up
display-uri ce conţin mesaje de promovare a proiectului. Vor fi expuse mici ambarcaţiuni, unelte vechi,
obiecte utilizate in sectorul pescuit, care poarta amprenta specifica zonei pescăreşti brailene, fotografii
din zona pescăreasca a judeţului Brăila, produse tradiţionale ale meşteşugarilor locali, dar si preparate
culinare din peste.

Serviciile vor fi prestate la locul de amplasare a corturilor pe Esplanada Dunării, langa cheiul de
acostare a navei Ovidiu si includ :

- montare si demontare echipamente electrice corespunzătoare (cabluri, doze, corpuri de iluminat,
lămpi, prize/comutatoare, tablouri siguranţe);
-pozare cabluri de la sursa de curent electric pana la corturi, realizarea conexiunilor necesare
funcţionarii, incercare cabluri, verificare circuite de iluminat.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si
obligatorii. în acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de
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sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor solicitate.

Serviciile vor fi prestate după montarea corturilor, cu 48 de ore inainte de prima zi a
evenimentului, respectiv inainte de 24 iulie 2018.

Demontarea echipamentelor electrice se va realiza anterior demontării corturilor si vor fi predate
reprezentantului beneficiarului in termen de maxim 48 de ore de la finalizarea evenimentului, la sediul
indicat de beneficiar.

Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al
acestuia la locul de amplasare a corturilor. Preţul ofertat va include toate cheltuielile necesare efectuării
serviciilor, manopera, cheltuieli indirecte, transport, indiferent de numărul de persoane care participa la
efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Valoarea estimata a materialelor utilizate si a serviciilor prestate 3.025,00 lei fara TVA.

Durata contractului de achiziţie publică după semnarea acestuia de către ambele parti, va fi
pana la data de 30 iulie 2018.

Termene : In termen de 48 ore de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului,
pentru evenimentul care se va desfăşura in perioada 24 - 26 iulie 2018, in municipiul Brăila,
Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile la locul unde vor fi montate corturile, pe Esplanada
Dunării in municipiul Brăila.

Prescripţii de montaj

Montarea/Demontarea echipamentelor electrice si racordarea la sursa de curent electric a
corturilor se vor face de către prestator la locul de montare a corturilor indicat de beneficiar.

Prestatorul va utiliza toate accesoriile necesare pentru racordarea la sursa de curent electric a
corturilor.

Protecţia muncii

Instruirea, verificarea si monitorizarea privind masurile de protecţia muncii cad in sarcina
exclusiva a prestatorului, acestea referindu-se si la transportul, manipularea, montarea/demontarea si
pozarea echipamentelor electrice de către personalul implicat in derularea contractului.

Alte precizări

Recepţia serviciilor se face la locul de montare a corturilor indicat de beneficiar.



(semnătura autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind

achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,

Operator economic,

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante

nr.dataora

(denumire / sediu )

FORMULAR nr. 1



(semnătura autorizată)

Data completării

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în  calitate de    legal autorizat  să semnez oferta pentru  şi  în  numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând  documentaţia de atribuire,  subsemnaţii,   reprezentanţi   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia serviciilor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

3.Ne  angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de  (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|J depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativă'V'altă ofertă".

|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/  / 


