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CONSULTAREA PIEȚEI 

 

 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a serviciului de organizare campanie 

promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu 

numărul de înregistrare BSB-17”. 

 

Cod CPV :  

- 22462000-6 – Materiale publicitare; 

- QA02-1 - Servicii de publicitate la radio; 

- QA03- 4 - Servicii de publicitate la televiziune; 

- QA06 - 3 - Servicii de publicitate în ziar. 

 

Descriere consultare:  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de organizare campanie 

promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu 

numărul de înregistrare BSB-17”. 
 

Serviciul constă în conceperea conform Manualului de comunicare și vizibilitate ale Programului 

Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 a: 

- 12 comunicate de presă – 4 comunicate/campanie x 3 campanii 

- 6 articole de presă – 2 articole/campanie x 3 campanii 

- 3 prezentări TV (cu difuzare la orice ora pe un post local) – 1 prezentare TV/campanie x 3 

campanii 

-  3 prezentări radio (cu difuzare la orice ora pe un post local) - 1 prezentare radio/campanie x 3 

campanii. 

 

Ofertantul va prezenta: Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 

organizare campanie promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME 

MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”, inclusiv detaliere a preţului estimat pe 

fiecare componentă în parte.  

Valorile vor fi prezentate fără TVA, acesta fiind evidenţiat distinct. 

 

Data limită transmitere propuneri: 21.02.2019 

Data limită consultare:              22.02.2019 

 

Modalitate desfăşurare: Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării 

valorii estimate a achiziției serviciului de organizare campanie promoțională aferent proiectului 

”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17” 

la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor 

fi publicate pe www.e-licitatie.ro. 
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