
Invitaţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului de publicitate 

media prin "cerere de oferte" privind servicii de publicitate şi servicii de promovare POR 2007 – 

2013 

la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

 

 

    Autoritatea contractantă invita ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor 

documentaţiei de atribuire anexată, sa depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru 

prestarea următoarelor servicii: 

1. de publicitate  

    Cod CPV: 79341000-6 

    Caracteristici generale ale serviciilor: 

 6 interviuri TV (aparitii TV) realizate cu Directorul General al Agenţiei Regionale pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Est; 

 12 articole de presă în cele 6 judeţe ale Regiunii Sud-Est; 

 difuzarea la nivelul celor 6 judeţe ale Regiunii Sud-Est a unui spot TV realizat de AM 

POR; 

 2 spoturi radio transmise în cele 6 judeţe ale Regiunii Sud-Est    2.  

2. de promovare 

Cod CPV: 79342200-5 

Caracteristici generale ale serviciilor: 

 9 panouri stradale promovare POR; 

 2 000buc.  broşură  Proiecte REGIO Sud-Est; 

 50 000buc. afiş REGIO  

 3 000buc. obiecte promoţionale(STICK–URI USB-500 buc, PIXURI-500 buc, MAPE-500 

buc,  AGENDE-500 buc, BLOC–NOTES-500 buc, CALENDARE-500 buc) 

 

    1. Denumirea/numele: AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A  REGIUNII DE 

DEZVOLTARE SUD-EST 

    2. Codul unic de înregistrare: 11733112 

    3. Adresa: Braila, judeţul Braila, strada Anghel Saligny numărul 24, cod poştal 810118 

    4. Telefon: 0339/40.10.18 

    5. Fax: 0339.40.10.17 

    6. E-mail: adrse@adrse.ro 

    7. Pagina de Internet: www.adrse.ro 

    8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte 

    9. Sursa de finanţare a contractului: Proiectul „Sprijin pentru ADR SE în vederea 

implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în anul 2010”, cod SMIS 16052 

    10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract de servici de 

publicitate si promovare 

    11. Locul de prestare a serviciilor: regiunea Sus-Est 

    12. Operatorii economici pot depune oferta doar pentru intreaga gama de servicii solicitate. 

    13. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor: de la atribuirea contractului si pana la 

31.12.2010 



    14. Informaţii şi clarificări: 

    a. Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de 

obţinere: Biroul achizitii din cadrul ADRSE; accesand site-ul www.e-licitatie.ro 

    b. Documentaţia de atribuire anexată prezentei invitaţii poate fi descarcata de pe pagina de 

Internet proprie www.adrse.ro la sectiunea noutati, de pe SEAP invitatia de participare 

nr.261350/23.07.2010 şi din sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la 

adresa www.publicitatepublica.ro 

    c. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 05.08.2010 

    Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0339.40.10.18, 

    e-mail:adrse@adrse.ro - persoana de contact Gabiel NEAGU-PATULEA 

    15. Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.08.2010 prin intermediul SEAP – www.e-

licitatie.ro  

    16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ofertele vor fi depuse ON-LINE prin 

intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice (www.e-licitatie.ro)  

    17. Limba de redactare a ofertei: romana 

    18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare 

    19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12.08.2010, la ora prestabilita de SEAP, la sediul 

ADRSE 

    20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: Garantia de participare in valoare de 1.500 lei, 

confrom fisei de date a achizitiei 

    21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le 

reglementează: conform proiect „Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de 

Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est în anul 2010”, cod SMIS 16052 

    22. Forma juridică în care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori economici 

cărora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul] 

    23. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanţii: confor Fisei de date a 

achizitie 

    24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: confor Fisei de date a achizitie 

    25. Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, în 

cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale- nu este 

cazul 

    26. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile 

profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: Nu este cazul 

    27. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile  

    28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de: 

- oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economi 

a) Oferta Financiara: - 60% 

Pretul Ofertei – 100 puncte 

b) Oferta Tehnica: - 40% 

- plan media de campanii de promovare – 50 puncte 

- activitate productie audio – video – 50 puncte 

    29. Interzicerea depunerii de oferte alternative : da 

    30. Operatorii economici au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagina a ofertei, precum 

şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

    31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: 

http://www.adrse.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


    Conform fisei de date a achizitiei 

    32. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: confor fisei 

de date a achizitie (atentie: trebuiesc respectate prevederile HG 1660/2006) 

    33. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 

   Nu este cazul 

    34. Contestaţiile se transmit: 

    - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 

    - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanta competenta. 

 

Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

Adresă: Str. Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, 

Localitate: Bucuresti                                                    Cod poştal: 030084                Ţara: Romania 

E-mail:   office@cnsc.ro                                                    Telefon: (+4) 021 310.46.41 

Adresă internet:                                                                   Fax: (+4) 021 310.46.42 

 

     

 

Pentru a descarca documentatia de atribuire click aici. 

 

Clarificarea nr. 1 

 

Clarificarea nr. 2 

 

Clarificarea nr. 3 

 

Clarificarea nr. 4 

 

Clarificarea nr. 5 

 

Clarificarea nr. 6 

 

http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/FDA_PROMOVARE-POR-DOM.6.2-IULIE.zip
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_1_POR_DOM6.2.pdf
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_2_POR_DOM6.2.pdf
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_3_POR_DOM6.2.pdf
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_4_POR_DOM6.2.pdf
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_5_POR_DOM6.2.pdf
http://www.adrse.ro/DocumenteADRSE/Clarificare_6_POR_DOM6.2.pdf

