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SOLICITARE DE OFERTĂ PROCEDURA:
Achiziţie directă "servicii de publicare 10 anunturi in 2 ziare nationale"
CONOSCEDE" - ID 66253
Cod CPV: 79341000-6 - "Servicii de publicitate"

în cadrul proiectului

Prin prezenta solicitare de ofertă, INCDPM "Alexandru Darabont", în calitate de beneficiar al Proiectului
CONOSCEDE - ID 66253, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014,
invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de ,,servicii de publicare 10 anunturi in 2
ziare nationale" în conformitate cu cerinţele incluse în acest document. Serviciile solicitate a fi achizitionate sunt
necesare pentru desfasurarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului
mai sus mentionat. Descrierea
specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel Încât potenţialii
ofertanţi să elaboreze oferta corespunzător cu necesităţile achizitorului.
Ofertantii sunt rugati sa prezinte o propunere tehnico-financiară personalizată, conform Anexei 1 la
prezenta, care sa raspunda specificatiilor mai jos. Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale si
~obligatorii.
DESCRIEREA ACHIZITIEI:
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de "servicii de publicare 10 anunturi in 2 ziare nationale" in
vederea implementarii Proiectului CONOSCEDE - ID 66253" prin procedura de achizitie directa.
Obiectivul prezentei proceduri de atribuire este acela de a identifica un Furnizor care sa asigure achizitia de
spatiu publicitar si difuzarea a 10 anunturi in 2 publicaţii scrise (ziar/cotidian) cu acoperire nationala, astfel:
a) 2 ziare x 1 anunţ initial pentru cursul pe termen lung si
b) 2 ziare x lanunţ pentru fiecare din cele 4 sesiuni in care se va desfasura eate 1 curs scurt
în două regiuni de dezvoltare
Valoarea estimata pentru achizitionarea serviciilor este de aproximativ 11.040 LEI fără TVA.
Atribuirea contractului se face pe baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".
Contractul se va derula începând cu data sernnării contractului de ambele părţi si până la data de

30.04.2016.
SPECIFICATII TEHNICE:
Pentru a fi consideraţi eligibili, potenţialii operatori economici interesaţi trebuie să depună o oferta tehnică
~personalizata
care să raspunda clar urmatoarelor cerinte:
ziarul propus are acoperire naţ ioue.lă
periodicitatea ziarului: zilnica
suprafaţa anunturilor va fi de li4 din suprafata paginii publicatiei, care va fi de cel putin 18,5 cm/
28,5 cm
anunturile publicitare vor fi publicate alb-negru
..
.'
publicarea anunturilor publicitare se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se
pagini de sport SI de scandal

accepta

•
anunturile publicitare vor fi publicate la o data comunicata de catre Achizitor ulterior
.
ofertantul va asigura transmiterea către achizitor, a eate unui exemplar din publicaţiile in care au apărut
articolele.
PRETUL SERVICIILOR
.
Preţul serviciilor ofert~te ~e va consemna în propunerea financiară şi se va exprima în LEI, rotunjit la două
zecimale (conform normelor 111 VIgoare), valoare rară TVA. Preţurile vor fi ferme şi se vor exprima în LEI fara
TV A. Contractul se va încheia în LEI.
La f~~~rare se vor folosi pr~ţu~ile .unitare rotunjite la două zecimale conforme cu oferta. Nerespectarea
acestor condiţii duce la neplata facturii din vina Presta1.oruJui.

PERIOADA DE PUBLICARE A ARTICOLELOR
Articolele vor fi publicate în ziar în urma primirii unei comenzi din partea Achizitorului.
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RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITA lLIVĂ:
Recepţia se va efectua la sediul Achizitorului, prin persoane nominalizate de către acesta şi constă în
verificarea cantitativă şi calitativă a articolelor. Recepţia cantitativă se face prin numărarea articolelor asemenea
care corespund cu specificaţiile din factură şi cu cerinţele din Specificaţiile tehnice. Ofertantul va transmite
Achizitorului un exemplar din cotidianul in care a fost publicat articolul.
MODALITĂŢI DE PLATĂ:
Plata se va face prin ordin de plata în termen de 30 de zile de la primirea facturii emise de Prestator.
Prestatorul va emite factura după publicarea articolului pe baza Procesului verbal de recepţie.
Plata serviciilor se va face pe baza următoarelor documente:
• factura fiscală în original;
• procesul verbal de recepţie întocmit de comisia unităţii achizitoare în prezenţa delegatului Prestatorului.
Data limita pentru primirea ofertelor este 08.07.2015, ora 14.00, la adresa beneficiarului
Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, sau la nr. de fax 021.315.78.22

din

Cu deosebită consideraţie,

MANAGER DE PROIECT,
dr. ing. Raluca ştep~
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ANEXA 1
Operator

economic:

(Nume si date de contact)
OFERTA TEHNICO-FINANCIARĂ
Nr

Descriere serviciu

Ziarul propus

(2)

(3)

Nr anunturi

crt.

(1)

Anunt publicitar ziar 1:
- ziarul propus are acoperire naţională
- periodicitatea ziarului: zilnica
- suprafaţa anunturilor va fi de Y. din suprafata paginii publicatiei, care va fi de cel putin
18,5 cmJ 28,5 cm
- anunturile publicitare vor fi publicate alb-negru
- publicarea anunturilor publicitare se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se
accepta pagini de sport si de scandal
- anunturile publicitare vor fi publicate la o data comunicata de catre Achizitor ulterior
- ofertantul va asigura transmiterea către achizitor, a eate unui exemplar din publicaţiile in
care au apărut articolele.

2

Valoare totala,
fara TV A (Lei)
(6) = (4)x(S)

(5)

(7)

5

Anunt publicitar ziar 2:
- ziarul propus are acoperire naţională
- periodicitatea ziarului: zilnica
- suprafaţa anunturilor va fi de Y. din suprafata paginii publicatiei, care va fi de cel putin
18,5 cmJ 28,5 cm
- anunturile publicitare vor fi publicate alb-negru
- publicarea anunturilor publici tare se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se
accepta pagini de sport si de scandal
- anunturile publicitare vor fi publicate la o data comunicata de catre Achizitor ulterior
- ofertantul va asigura transmiterea către achizitor, a eate unui exemplar din publicaţiile in
care au aoărut articolele.

Pretul unitar este ferm si va fi mentinut fix pe toata durata derularii

(4)

Pret unitar,
fara TVA
(Lei)

5

contractului
Operator

economic,(semnătură

autorizată)
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