Nr. anunt publicitate SEAP 159530
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de editare materiale de informare pentru proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) –
pentru regiunea Centru -SMIS 104254
CPV: 79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de editare materiale de informare - pliant, anunt, spot radio pentru activitatea 3.1
"Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de
selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite" in cadrul proiectului "PROmotorii FIrmei
Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru".
Realizarea/furnizarea a 3.500 de pliante cu urmatoarele caracteristici:
Pliant triptic (A4 - pliat in 3);
Suport hartie– DCM 250gr/mp; policromie fata verso;
Finisare: biguire, 2 biguiri;
Designul va fi pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta/ beneficiar.
Realizare si difuzare spot radio, 40 de difuzari. Spotul va fi difuzat la 1 radio regional - cu acoperire la nivel regional Regiunea Centru.
Spotul va fi distribuit de 2 ori pe zi, 5 zile pe saptamana, timp de 4 saptamani.
Spotul radio va fi realizat de catre ofertant/ prestator si aprobat de catre autoritatea contractanta/ beneficiar.
Graficul de difuzare a spoturilor va fi anexa la contract si va fi stabilit impreuna cu prestatorul.
Anunt de informare, 18 aparitii in ziare locale (3 aparitii * 6 judete). Cele 18 aparitii vor fi publicate in ziarele locale sau
in mass-media online din cele 6 judete. Anuntul va fi publicat in conformitate cu regulile manualului de identitate vizuala.
Valoarea estimata fara TVA: 17458.30 RON
Conditii contract:
Pliantele vor fi furnizate de catre ofertant/prestator in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data semnarii
contractului, ulterior finalizarii achizitiei prin catalogul electronic din SEAP;
Spotul radio va fi difuzat la un post de radio cu acoperire regionala - sportul trebuie sa fie difuzat in fiecare judet al
Regiunii Centru - Alba, Brasov, Covasna, Hargita, Mures, Sibiu.
Locatia de livrare a pliantelor: Brasov, Bulevardul Eroilor nr. 33- Casa Baiulescu, la mansarda, Costuri de livrare vor fi
suportate de catre furnizor.
Plata se va efectua cu OP in maxim 15 zile lucratoare de la data emiterii facturii fiscale, pentru fiecare serviciu sau
furnizare.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa publice o singura oferta de pret în catalogul electronic din SEAP,
continând serviciile ce vor fi prestate precum si numarul prezentului anunt publicitar;
Termenul limita de depunere a ofertei este data de 15 martie 2018 ora 16.
Costul estimat va fi per pachet urmand a fi detaliat in interiorul ofertei. In interiorul ofertei va fi detaliat costul estimat
(inclusiv pe bucata) pentru fiecare serviciu/ produs in parte tinand cont de valorile estimate conform proiectului, fara a
depasi urmatoarele praguri:
Valoarea estimata fara TVA a anuntului in presa =333,46 lei/ bucata
Valoarea estimata fara TVA/ pliant de informare = 0,416 lei/ bucata
Valoarea estimata fara TVA/ difuzare spot =250 lei/ bucata
Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de depunere;
La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta certificatul constatator eliberat de ORC din care sa rezulte
domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora corelate cu domeniul achizitiei, valabil la
data semnarii contractului
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru oferta care îndeplineste toate cerintele autoritatii contractante
Termen limita primire oferte: 15.03.2018
Informatii suplimentare: In oferta trebuie mentionat postul de radio unde vor fi difuzate spoturile. Postul trebuie sa
aiba acoperire regionala - in cele 6 judete ale Regiunii Centru Alba, Brasov, Covasna, Hargita, Mures, Sibiu.
In oferta trebuie prezentate/ detaliate unde vor fi publicate anunturile, in ziarele locale sau in mass-media online din
cele 6 judete cele 18 anunturi, cate 1 publicatie pentru fiecare judet (numele publicatiei pentru fiecare judet).
Ofertantii vor trimite un e-mail de informare Autoritatii contractante cu datele de identificare a ofertei depusa in catalogul
din sistemul SEAP la adresa relatiipublice@addjb.ro. E-mailul de informare trebuie trimis pana cel tarziu in data de
15.03.2018 ora 16.30

