Numar anunt publicitar: ADV1032259
Detalii anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumire achizitie: Achiziție de servicii de publicitate
Cod CPV: CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate
Descriere contract:
In cadrul proiectului „ POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, cod SMIS 111701 este
necesara achizitia de servicii de publicitate care vor folosi in cadrul 1 Management de
proiect, subactivitatea Informare si publicitate proiect.
Caracteristici
-36 de afișe A2 36*5,5 lei = 200 lei (fără TVA)
concept grafic afiș format A2
hârtie lucioasă, minim 200 g
policromie
- 1 conferință de presă (de final) 1*600 lei = 600 lei(fără TVA)
Estimată a se derula în august 2019 ai care va cuprinde organizarea conferinței de presă
caternig (apă cafea) pentru minim 30 de persoane
- 2 comunicate de presă în presa scrisă 2*556 lei =1.112 lei (fără TVA)
Estimate a fi publicate în luna septembrie 2018 și unul în august 2019
Dimensiuni - A5
Policromie
Comunicatul va fi prezentat într-un ziar cu acoperire locală
Comunicatul va respecta cerințele finanțatorului conform manualului de identitate vizuală
(sigle), având în vedere faptul că ofertanții vor putea oferi dimnesiuni diferite.
- 2 roll-up banner de promovare 2*231= 462 lei (fără TVA)
Dimensiuni: 85 x 200 cm.
Print policromie pe polipropilenă.
Ambalaj: Geanta textilă (husă)
- 300 de broșuri/ pliante 300*5 lei= 1.500 lei (fără TVA)
Deschis 42*14 cm, închis 14*14 cm
Policromie față – verso
2 biguri
Plastifiere mată
Valoare estimata maxima: de 3.874 lei la care se adaugă TVA
Ofertantul va respecta valoarea maxima pentru fiecare produs/serviciu.
Conditii contract: Livrarea produselor se va la sediul Autoritatii Contractante din Brasov, bdul Eroilor nr.33, mansarda, pe cheltuiala ofertantului, in maxim 10 zile de la lansarea
comenzii.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa incarce o singura oferta de pret,
impreuna cu Declaratia privind neincadrarea la situatiile prevazute la art.59 si art.60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice – completata, exclusiv in catalogul electronic din SEAP,
notificand apoi Autoritatea contractanta la adresa relatiipublice@addjb.ro , precizand numarul
de referinta al ofertei.
Termenul limita al depunerii ofertei este 04.09.2018, ora 17:00
E-mailul trebuie trimis cel tarziu pana la data de 04.09.2018, ora 17:00. Valabilitatea ofertei
trebuie sa fie de minim 30 de zile de la termenul limita de depunere. Oferta postata in SEAP
va cuprinde pretul unitar fara TVA si conditiile de livrare.
La 2 zile de la acceptarea semnarii contractului, ofetantul declarat castigator va semna
contractul cu Autoritatea contractanta si va depune certificatul constatator eliberat de ONRC,

din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN acestora corelate
cu domeniul achizitiei, valabil la data semnarii contractului.
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut, conform specificatiilor tehnice
Termen limita primire oferte: 04.09.2018, ora 17:00
Informatii suplimentare
Orice solicitare de clarificari se poate adresa la e-mailul: relatiipublice@addjb.ro sau la
telefon: 0268 470505

