ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

Anunț publicitate privind : Achiziția serviciului de organizare campanie de informare
aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numar de
înregistrare BSB-17“ .
Tip anunț: Achiziție directă
Denumirea achiziției: Achiziția serviciului de organizare campanie de informare aferent
proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numar de înregistrare
BSB-17“ .

Cod CPV: 79341400-0 servicii de campanii de publicitate;
22462000-60 – materiale publicitare ;
QA02-1 - Servicii de publicitate la radio;
QA03- 4 - Servicii de publicitate la televiziune;
QA06 - 3 - Servicii de publicitate în ziar.

Descrierea contractului:
FAZA I - Prima campanie de informare - mai – iunie 2019.
- 4 comunicate de presă;
- 2 articole de presă;
- 1 prezentare TV;
- 1 prezentare radio.
FAZA II - A doua campanie de informare - ianuarie 2020.
- 4 comunicate de presă;
- 2 articole de presă;
- 1 prezentare TV;
- 1 prezentare radio.
FAZA III – A treia campanie de informare - octombrie 2020.
- 4 comunicate de presă;
- 2 articole de presă;
- 1 prezentare TV;
- 1 prezentare radio.

Organizarea celor 3 campanii de informare a proiectului:
Servicii solicitate:
• Prestatorul va realiza un plan de informare și publicitate a proiectului ce va conține o
metodologie de specialitate în ceea ce privește diseminarea/comunicarea informațiilor cu
privire la proiect și un grafic de realizare a activităților;
• Planul de informare și publicitate va fi livrat Autorității contractante în termen de 10 zile
lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere a “Fazei I – prima campanie de informare”.
- Comunicatele de presă
Prestatorul va redacta comunicatele de presă, cuprinzând informaţii despre proiect, le va publica
în presă scrisă regională/naţională şi le va trimite autorităţii contractante în vederea publicării pe
pagina de web a instituţiei respectiv pagina www.primaria-constanţa.ro.
- Articolele de presă

Prestatorul va redacta articolele de presă cuprinzând informaţii despre proiect, le va publica în
presă scrisă regională/naţională şi le va trimite autorităţii contractante în vederea publicării pe
pagina de web a instituţiei respectiv pagina www.primaria-constanţa.ro.
- Prezentarea TV
Prestatorul va realiza un spot/o prezentare TV care va cuprinde informaţii despre proiect, ce va fi
difuzat/ă pe un post local/ regional/naţional.
Durata de difuzare: minim 1 minut/ prezentare.
Zile/ore de difuzare: nepreferenţíal.
- Prezentarea radio
Prestatorul va realiza o prezentare radio care va cuprinde informaţii despre proiect, ce va fi
difuzată pe un post local/ regional/naţional.
Durata de difuzare: minim 1 minut/ prezentare.
Zile/ore de difuzare: nepreferenţíal.
Valoarea estimată fără TVA: 34.793 lei, fără TVA.
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atasat.
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atasat.

Criterii adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului - pretul cel mai scazut.
Termen limită primire oferte: 15.05.2019
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data
de 13.05.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite
pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

