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1. CADRUL GENERAL
1.1. Prezentarea achizitorului
Denumire:

UAT Oraş Mizil

Adresa:

B-dul Unirii, nr. 14, Prahova , România.

Numărul de telefon:

0244-250007, 0244-250027

Număr de fax:

0244-251120

E-mail:

primaria@primaria-mizil.ro

1.2. Contextul achiziţiei
Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil este beneficiar al unui Contract de Finanţare pentru
proiectul “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic ”Tase Dumitrescu”
Mizil”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, finanţat de Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Entitatea responsabilă de implementarea proiectului este Oraşul Mizil, în calitate de beneficiar.
Beneficiarii finanţărilor europene au obligaţia promovării proiectelor, conform prevederilor
Contractului de Finanţare şi a „Manualul de identitate vizuală pentru pentru Programul Operațional
Regional POR 2014-2020”.

1.3. Sursa de finanţare
Sursa de finanţare a contractului ce face obiectul prezentei achiziţii este bugetul proiectului
“REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC
”TASE DUMITRESCU” MIZIL”, finanţat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
2. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE
Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice.
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Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale
documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita
reofertarea.

3. DESCRIEREA CONTRACTULUI
3.1. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de informare şi publicitate, astfel:
1. Dezvoltare concept grafic, după cum urmează:
-

stabilire elemente reprezentative, culori

-

grafică panouri, afiş şi autocolante

Prezentarea conceptului grafic se va prezenta în maxim 4 zile lucrătoare de la contractare. După
primirea machetelor, achizitorul va da „bun de tipar”în maxim 2 zile lucrătoare
Dezvoltarea conceptului grafic trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor din
„Manualul de identitate vizuală pentru pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020”
(versiunea în vigoare la data realizării materialelor).
2. Realizarea materialelor publicitare
Nr. Denumire

UM

Cantitate

1

Anunţ de debut

buc.

1

2

Anunţ de finalizare

buc.

1

3

Panou temporar

buc.

1

4

Placă permanentă

buc.

1

5

Autocolante

Buc.

10

Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Servicii de informare si
publicitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului
Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil”, ce face parte integrantă din această documentație.
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Beneficiarii finanțărilor POR au obligaţia să transmită către organismul intermediar pentru
avizare toate materialele de informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de
informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de
lansarea şi utilizarea acestora. Derularea contractului este condiţionată de avizul pozitiv al serviciilor ce
fac obiectul contractului.
Din punct de vedere tehnic sunt acceptate numai produsele care îndeplinesc caracteristicile
minime impuse prin anexa la documentaţia de atribuire.
3.2. Valoarea achiziţiei
Valoarea estimată a achiziţiei este de 29.000,00 lei, fără TVA.

3.3. Termene de livrare
Produsele vor fi livrate în termenele stabilite în Anexă.
3.4. Condiţii de livrare
 Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului. Costul transportului materialelor va fi
inclus în valoarea ofertei.
 Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiţii optime, pentru evitarea deteriorării pe
timpul transportului. Pachetele cu materiale publicitare vor fi etichetate astfel încât să
faciliteze identificarea conţinutului, inclusiv cantitatea.
 Recepţia se face la sediul beneficiarului pe bază de proces-verbal de recepţie. Recepţia
include atât recepţia produselor cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform prezentei
documentaţii, cât şi verificarea şi recepţia documentelor. Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a
documentaţiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât cel prezentat în
propunerea tehnică se sancţionează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.
 Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare :
 aviz de însoţire de mărfii;
 certificatul de calitate.
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3.5. Condiţii de plată
Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de
depunere a ofertelor) au furnizat, în mod corespunzător, materiale publicitare pentru proiecte derulate
cu finanţare europeană, care respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală.
Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de pentru furnizarea
produselor menționate mai sus, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate
informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară,
beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor
furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire,
recepţie, documente constatatoare, etc.), precum și documente din care să reiasă că respectivele produse
respectă cerinţele manualelor de identitate vizuală, dacă în contract nu se menţionează această cerinţă.

5. MODUL DEPUNERE A OFERTEI
Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru
serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Servicii de informare si
publicitate pentru proiectul “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic
”Tase Dumitrescu” Mizil”, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea
anunțul în SEAP]”, cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2). Ofertele vor include descrierea
cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații
de atribuire.
Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 07.09.2019. Ofertele publicate
după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica
achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea
ofertelor în catalogul SEAP.
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Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor
sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului
economic care a publicat oferta respectivă.
În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are
obligaţia de a transmite:
-

prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea
contractantă,

-

prin e-mail la adresele proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com documentele
complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa
similară.

Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea
condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în
termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai
duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic
îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita
clarificări cu privire la documentela care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către
operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea
ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic
preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț
posibil.
În cazul în care în cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire se regăsesc definite specificaţii
tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, procedeu special, o marcă de fabrică sau de
comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea
cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse; aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de “sau
echivalent”.
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Anexă
DESCRIERE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI
DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ”TASE
DUMITRESCU” MIZIL
Nr.

Denumire

Descriere

UM

Cantitate

Termen de livrare
(maxim)

1

Publicare anunţ
debut

Publicare anunţuri online, la începutul şi finalizarea proiectului
Anunţul de presă trebuie publicat într-o publicație generalistă
online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină.Portalul
selectat trebuie să aibă un conținut de știri generaliste și/sau
economice, de interes pentrucomunitate. Comunicatul/ anunțul de
presă va rămâne postat minimum 3 zile. (se va furniza
autorităţii contractante dovada faptului că anunţul rămâne
postat minim 3 zile şi anume print screen-urile în care să se
vizualizeze data) Acest portal va avea minimum 3.000 de
vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna dinaintea
publicării anunțului/ comunicatului ce are în vedere promovarea
proiectului). Numărul de vizitatori unici poate fi identificat printr-

Buc

1

Se va stabili în
cadrul contractului

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL MIZIL
B-dul Unirii, nr. 14; tel.: 0244-250008, 0244-250027; fax: 0244-251120
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro
una

dintre

modalitățile

următoare:

a)

o

declarație

a

reprezentantului legal al publicației online cu privire la numărul
vizitatorilor unici; b) situația care se generează prin activarea
butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numărul
de vizitatori unici; c) situaţii elaborate de instituţii specializate
(SATI etc.) din care reiese numărul de vizitatori unici.
Informaţiile

şi

elementele

grafice

obligatorii

pentru

comunicatul/anunţul de presă sunt: sigla Uniunii Europene,
inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare
Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului
Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria
continuă” , sigla Instrumentelor Structurale în România, numele
proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe
scurt),

valoarea

totală

a

proiectului,

inclusiv

finanţarea

nerambursabilă, data începerii şi finalizării proiectului şi codul
MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: pagina de internet a
programului

- www.inforegio.ro, pagina de Facebook a

programului

(facebook.com/inforegio.ro),

disclaimerul:„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
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obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”. În
plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul
comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de
contact. Comunicatul/ anunțul de presă dat publicității la
finalizarea
următoarele

proiectului

va

informații:

conține
numele

obligatoriu

cel

puțin

proiectului/investiţiei,

beneficiarul, obiectivele și rezultatele proiectului, valoarea
proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și
codul MySMIS al proiectului. De asemenea, acest material
distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre impactul
investiției la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de
muncă, protecţia consumatorului, creşterea calităţii serviciilor
publice etc).
2

Publicare anunţ
de finalizare

Publicare anunţuri online, la începutul şi finalizarea proiectului
Anunţul de presă trebuie publicat într-o publicație generalistă
online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină.Portalul
9
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selectat trebuie să aibă un conținut de știri generaliste și/sau
economice, de interes pentrucomunitate. Comunicatul/ anunțul de
presă va rămâne postat minimum 3 zile (se va furniza autorităţii
contractante dovada faptului că anunţul rămâne postat minim
3 zile şi anume print screen-urile în care să se vizualizeze
data). Acest portal va avea minimum 3.000 de vizitatori unici pe
lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării anunțului/
comunicatului ce are în vedere promovarea proiectului). Numărul
de vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalitățile
următoare: a) o declarație a reprezentantului legal al publicației
online cu privire la numărul vizitatorilor unici; b) situația care se
generează prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro)
din care reiese numărul de vizitatori unici; c) situaţii elaborate de
instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de
vizitatori unici. Informaţiile şi elementele grafice obligatorii
pentru comunicatul/anunţul de presă sunt: sigla Uniunii
Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare
Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului
Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria
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continuă” , sigla Instrumentelor Structurale în România, numele
proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe
scurt),

valoarea

totală

a

proiectului,

inclusiv

finanţarea

nerambursabilă, data începerii şi finalizării proiectului şi codul
MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: pagina de internet a
programului

- www.inforegio.ro, pagina de Facebook a

programului

(facebook.com/inforegio.ro),

disclaimerul:„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”. În
plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul
comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de
contact. Comunicatul/ anunțul de presă dat publicității la
finalizarea
următoarele

proiectului

va

informații:

conține
numele

obligatoriu

cel

puțin

proiectului/investiţiei,

beneficiarul, obiectivele și rezultatele proiectului, valoarea
proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și
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codul MySMIS al proiectului. De asemenea, acest material
distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre impactul
investiției la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de
muncă, protecţia consumatorului, creşterea calităţii serviciilor
publice etc).
3

Panou temporar

Panou temporar 3m*2m

Buc

Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la
intemperii. Dacă panourile se deteriorează din cauza unor factori
externi (ex. condiții meteo, vandalism), acesta trebuie refăcut în
maximum 15 zile lucrătoare.
Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii:
(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”,
fără abrevieri, însoţit de textul Fondul European de Dezvoltare
Regională ;
(b) logo-ul Guvernului României;
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi
sloganul „Călătoria continuă”;
(d) logo-ul beneficiarului
(e) logo-ul Instrumentelor Structurale;
12
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(f) numele proiectului;
(g) numele beneficiarului;
(h) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text
foarte lung, se va face un rezumat al
acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere);
(i) valoarea totală a proiectului;
(j) valoarea contribuţiei comunitare a proiectului;
(k) termenul de finalizare, conform contractului de finanţare;
(l) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020”.
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE
împreună cu numele Fondului European de Dezvoltare Regională
trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv.
4

Buc

Placă

Placă permanentă 80*50 cm

permanentă

Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă
permanentă sunt:
(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”,
fără abrevieri, însoţit de textul Fondul
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European de Dezvoltare Regională;
(b) logo-ul Guvernului României;
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi
sloganul „Călătoria continuă”;
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale;
(e) numele proiectului;
(f) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text
foarte lung, se va face un rezumat al
acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere);
(g) numele beneficiarului;
(h) logo-ul beneficiarului;
(i) textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020”. Denumirea proiectului, obiectivul principal
al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE împreună cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel
puţin 25% din panoul respectiv.
5

Autocolant

Autocolant 300*300 mm

Buc

Autocolantele vor fi confecționate dintr-un material rezistent,
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plastifiat.
Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla
Guvernului României, sigla Programului Operațional Regional
2014-2020

și

sloganul

„Călătoria

continuă”

și

sigla

Instrumentelor Structurale 2014-2020, un titlu scurt al proiectului
în cadrul căruia a fost achiziționat echipamentul respectiv, textul
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, pagina de internet a programului - www.inforegio.ro
și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)
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