Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş
Nr. 6465/08.03.2012

ANUNŢ DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitaţie deschisă"

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde
cerinţelor caietului de sarcini anexat să depună oferta în scopul atribuirii contractului de
servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii
turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement
complex-Parc Kretzulescu”, Cod SMIS 12940
Cod CPV:


79.82.40.00-6 Servicii de tipărire şi de distribuţie



79.97.00.00-4 Servicii de editare



72.41.30.00-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)



79.96.11.00-9 Servicii de fotografie publicitara



79.34.10.00-6 Servicii de publicitate


Caracteristicile generale ale serviciilor:


crearea, producţia şi difuzarea de materiale pentru informarea eficientă a cetăţenilor
Municipiului Câmpulung cu privire la proiectul finanţat în cadrul POR 2007-2013



comunicarea transparentă şi eficientă astfel încât cetăţenii, partenerii sociali şi
partenerii instituţionali ai Primăriei Municipiului Câmpulung să cunoască activităţile
desfăşurate în cadrul proiectului şi rezultatele implementării acestuia şi să-şi asume
valorile Uniunii Europene, în special pe cele privind contribuţia la dezvoltarea locală şi
regională;



asigurarea constanţei în derularea activităţilor şi acţiunilor de comunicare cu privire la
derularea proiectului, fără de care comunicarea îşi pierde din caracteristicile de bază,
devenind o acţiune singulară;
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flexibilitate în comunicare şi adaptabilitate la cerinţele grupurilor ţintă privind
transmiterea informaţiilor;



responsabilitate privind conţinutul şi modalitatea în care se face comunicarea

Realizarea publicităţii şi promovării proiectului
I. Servicii de publicitate
a.Închirierea de spaţiu publicitar (Inchiriere spatiu publicitar - pentru difuzare clip
publicitar TV, Inchiriere spatiu publicitar

pentru difuzare spot publicitar radio,

Inchiriere spatiu publicitar pentru afisaj)
b.Productia materialelor de promovare si publicitate (Realizare (creatie si
productie) clip video TV, Realizare (creatie si productie) spot audio radio, Realizare
concept creativ pentru materiale de informare si promovare (pliante, afise, brosuri,
foi antet,plicuri, carti vizita, mape), Machetare)

II. Servicii de editare, tipărire și distribuție

a.Tipărirea materialelor publicitare şi de informare (Pliante, Afise, Brosuri, Foi
antet, Plicuri, Cărţi vizită, Mape)
b.Difuzarea materialelor publicitare şi de informare( Pliante, Afise, Brosuri)
III. Servicii de proiectare de website-uri WWW (World Wide Web) - Dezvoltare
website proiect
IV. Constructie si amplasare panouri publicitare
V. Servicii de fotografiere


Realizarea informarii si publicităţii traseului şi complexului reabilitat
I. Servicii de promovare
a. Elaborarea unui plan de promovare
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b. Crearea identitatii produsului turistic (Perspectiva, valorile şi misiunea, Crearea
brandului /marca, Construirea elementelor de imagine: grafică, sigla, culori, fonturi,
imagini reprezentative; implementare, consolidare; crearea de reguli de utilizare şi
folosire, realizare documente interne (foi cu antet, carţi de vizită, documente
diverse), Realizare texte de prezentare: istoric, descriere scurta, descriere detaliata
cu date tehnice, descrieri pentru situl web şi pentru promovarea în motoare de
cautare, Formulare interacţiune etc.)
c. Dezvoltare website (pagina web) produs turistic
d. Desfasurare campanii de promovare (campanie promovare către companii prin poştă,
campanie on-line, campanie direct mailing, campanie presa scrisa)
e. Productia materialelor publicitare si de promovare (creatie si productie spot TV,
creatie si productie clip radio, Broşura generală (traseu turistic şi evidenţierea întregului
complex), Pliante turistic al oraşului (cu evidentiere vile celebre, traseu pentru bicicletă,
traseu personalităţi etc.), Bannere , Afişe prezentare destinatie/evenimente/oferte
promoţionale, Postere, Flyere, Fotografii reprezentative cu produsul turistic, Creare
imagini/clip pentru afisaj

interior,

CD-uri

prezentare

produs turistic,

Materiale

promoţionale / Produse personalizate (pixuri, notes-uri, sepci, steguleţe copii, fiesbies,
tricouri, genţi, sticle vin, felicitări, carţi poştale))
II. Servicii de informare
a. Distribuirea materialelor publicitare şi de informare (Pliante, Flyere, Brosuri, CD-uri
prezentare produs turistic, Materiale promotionale)
b. organizare evenimente (targuri, expozitii)
III. Servicii de publicitate
a. publicarea unor articole în reviste de specialitate
b. publicare comunicate de presa
c. organizare conferinta de presa
d. inchiriere de spatiu publicitar exterior pentru : afise, bannere, postere
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e. inchiriere spatiu publicitar interior displayuri interior şi sigle
f. inchiriere spatiu publicitar TV pentru difuzare spot TV
g. inchiriere spatiu publicitar radio pentru difuzare clip radio
h. Alte activităţi de informare şi publicitate: Direct mailing, Newslettere
1. Denumirea/numele: Municipiul Câmpulung
2. Codul unic de înregistrare 4122361
3. Adresa: str. Negru Vodă, nr. 127, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal
115100
4. Telefon 0248 511034
5. Fax 0248 511036
6. E-mail investitii_pmc@yahoo.com,
7. Pagina de Internet www.primariacampulung.ro,
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitaţie deschisă cu
faza finala licitatie electronica
9. Sursa de finanţare a contractului: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, :
FEDR, Buget national, Buget local
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte:
Serviciile ce fac
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit de către Municipiul Câmpulung sunt servicii
de informare si publicitate pentru proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii turistice a
Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex-Parc
Kretzulescu”, cod SMIS 12940, cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 –
2013.
11. Locul de prestare a serviciilor Municipiul Campulung
12. Ofertanţii pot depune oferta doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate.
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 26 luni de la data primirii de la
achizitor a ordinului de începere a serviciilor
14. Informaţii şi clarificări:
a) compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de licitaţie
şi modul de obţinere : Compartimentul Investitii-Achizitii din cadrul Primariei Municipiului
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Campulung str. Negru Vodă, nr. 127, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal
115100
b) caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii poate fi descărcat de pe pagina de
Internet proprie www.primariacampulung.ro şi
c) din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa
www.publicitatepublica.ro;
d) data limită pentru solicitarea clarificărilor 9 zile inainte de data limita de depunere a
ofertelor
Informaţii
suplimentare
se
pot
obţine
la
telefon
investitii_pmc@yahoo.com,, persoana de contact Popescu Bogdan

0248511034

e-mail

15. Data limită pentru depunerea ofertelor 14.06.2012 ora 10.00
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele str. Negru Vodă, nr. 127,
Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal 115100
17. Limba de redactare a ofertei : Limba Romana
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor : membrii comisiei de evaluare,
reprezentanti UCVAP, imputerniciti ai ofertantilor
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 14.06.2012, ora 11.00, Str. Negru Vodă,
nr.127, Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal 115100
20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi : Cuantumul garanţiei de participare
este de 34.000 lei, Cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual va fi de
10% din valoarea contractului fără TVA
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le
reglementează : Fondul European de Dezvoltare Regionala 85 % - Buget de stat 13 % Buget local 2 %
22. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora
li s-a atribuit contractul de servicii : Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare .
23. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare)
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Cazier judiciar al operatorului economic se va prezenta în original, copie
legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
Cazier fiscal al operatorului economic se va prezenta în original, copie
legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie
îndeplinita de fiecare membru al grupului. În acest sens, fiecare membru al grupului este
obligat sa prezinte acest document.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând
sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle în situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie
îndeplinita de fiecare membru al grupului. În acest sens, fiecare membru al grupului este
obligat sa prezinte acest document.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând
sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle în situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit a), c^1)
si d).
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile catre bugetul de stat, emis de Directia
Generala a Finantelor Publice din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente în
luna anterioara celei în care se depun ofertele, emise conform Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si O.G nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Certificatul se va
prezenta în original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”.
Certificate privind plata impozitelor si taxelor locale eliberate de Compartimentul
Impozite si Taxe Locale al unitatilor administrativ - teritoriale de pe raza careia Ofertantul
are sediul principal, sediul secundar si toate punctele de lucru declarate din care sa reiasa
ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele,
emise conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare si O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare. Certificatele se vor prezenta în original, copie
legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati
ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa
dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor
catre bugetul de stat si local, scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Aceste documente vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna.
Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
În cazul în care s-a aprobat de catre organul fiscal o facilitate fiscala, se vor prezenta
documentele aferente (decizia, conventia), precum si dovada respectarii facilitatii fiscale
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acordate, în copie legalizata sau copii lizibile certificate ,,conform cu originalul”
Observatii: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat facilitati fiscale de
catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la
acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza
datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora)
scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta nr. 5
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Aceasa declaratie va fi prezentata si de subcontractantii mentionati de ofertanti în
„Lista privind subcontractantii” cât si de tertul sustinator daca este cazul.
Documente care dovedesc forma de inregistrare
Persoane juridice /fizice romane
Modalitatea de îndeplinire
Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul National al Registrului Comertului din
care sa rezulte ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind
procedura insolventei sau ca ofertantul este în incapacitate de plata, lichidare voluntara
sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii/ dizolvarea persoanei
juridice si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa
aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota:Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru
conformitate a Certificatului Constatator în original/copie legalizata;
Documente care dovedesc forma de inregistrare
Persoane juridice /fizice straine
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în
conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident din care sa
rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
- nu sunt înscrise mentiuni privind procedura insolventei sau ca societatea se afla în
incapacitate de plata.
Documentele se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora în limba
româna.
Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care, în cazul în care oferta este declarata câstigatoare, se angajeaza ferm ca înaintea
încheierii contractului, sa asigure înregistrarea societatii la autoritatea fiscala
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competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din România în vigoare. Declaratia va
fi tradusa autorizatîn limba româna.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie
îndeplinite de fiecare membru al grupului. În acest sens, fiecare membru al grupului este
obligat sa prezinte aceste documente.

Capacitatea economica si financiara
Cerinta nr. 1
Informatii generale si documente financiar-contabile pentru ultimii trei ani financiari
incheiati
Cerinta minima:
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa
fie de minim 3.400.000 lei, calculata conform Art. 9, lit. b) din H.G. nr.925/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Capacitatea tehnica
Cerinta nr. 1
Principalele servicii prestate în ultimii 3 ani (calculati pâna la data depunerii ofertelor).
Cerinta minima:
- Valoarea însumata a contractelor de servicii carejustifica experienta similara trebuie sa
fie de minim 1.700.000,00 lei, fara TVA si se calculeaza având în vederenumai valorile
serviciilor prestate în ultimii 3 ani, pana la data depunerii ofertelor.
Se accepta si contractele carela data depunerii ofertelor sunt în curs de derulare.
Se solicita ofertantului recomandari, copii dupa partile relevante din contractele
prezentate ca experienta similara, procese verbale de receptie, etc.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de
conducere în ultimii 3 ani (2009,2010,2011), separat pe fiecare an în parte.
Cerinta nr. 3
Nominalizarea personalului „cheie” de care dispune sau al carui angajament de participare
a fost obtinut de catre ofertant
Cerinta nr. 4
Declaratii semnate privind disponibilitatea de a lucra pe toata perioada în cadrul acestui
contract
Cerinta nr. 5
Pers cheie 1 Team Leader Studii sup econom/ juridice/ comunicare Exp dov prin implic in
cel putin un contr similar unde a detinut o pozi similara 1 Specialist copywriter Studii sup
filologie/ comunic/ jurnalism/ limbi straine Exp dov prin implic in cel putin un cont similar
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unde a detinut o pozi similara 1 Specialist grafica/ design Studii sup arte plastice/ ec/
comunic Experienta dov prin implic in cel putin un contr similar unde a detinut o poz
similara 1 Expert in planific media Studii sup ec/ comunic Exp dov prin implic in cel putin
un contr similar unde a detinut o poz similara 1 Fotograf Studii sup Experienta dov prin
implicarea in cel putin un contr similar unde a detinut o pozitie similara 1 Sociolog • Studii
superioare sociologice sau stiinte sociale, experienta in realizarea de studii de piata si
cercetarii de piata Experienta dovedita prin implicarea in cel putin un contract similar
unde a detinut o pozitie similara pentru realizarea unui studiu de piata
Cerinta nr. 6
Asigurarea (în dotare proprie, prin contracte sau conventii de închiriere , sau orice alte
forme de detinere) acelorutilaje, instalatii, echipamente tehnice care sunt considerate
strict necesare pentru îndeplinirea contractului de servicii
Cerinta nr. 7
Lista privind subcontractantii
Cerinta nr. 8 Informatii privind tertul sustinator
Cerinta nr. 1
Informatii privind asigurarea calitatii în conformitate cu standardele europene relevante
care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru
activitatile care fac obiectul prezentei proceduri ISO 9001 sau echivalent( în cazul unei
asocieri aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii)
24. Documentele ce urmează să fie prezentate de ofertanţi :
- documente de calificare
- propunerea tehnica
- propunerea financiara
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 să menţioneze numele şi
calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului : da
27. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a
ofertelor)
28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii : pretul cel mai
scazut
29. Interzicerea depunerii de oferte alternative : nu se accepta oferte alternative
30. Ofertanţii au obligaţii de a numerota şi a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi
de a anexa un opis al documentelor prezentate.
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31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice:
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele prevazute în caietul de sarcini. În cazul în care se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în
caietul de sarcini, oferta este considerată neconformă.
Ofertantul va completa Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea, pe toată
durata de realizare a contractului, în cazul în care acesta va fi atribuit ofertantului, a
condiţiilor de muncă şi măsurilor de protecţie a muncii, în conformitate cu prevederile
legii privind securitatea şi sănătatea în muncă din România, precum şi a oricăror alte
reglementări, în măsura în care acestea vor apărea în perioada menţionată mai sus.
- Valabilitatea declaraţiei va trebui să acopere întreaga durată de realizare a contractului,
în conformitate cu oferta prezentată.
- Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care
se referă la condiţiile de muncă, protecţia muncii securitatea şi sănătatea în muncă se
de
la
adresa
de
internet
pot
obţine de
la
Inspecţia Muncii sau
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
32. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare :
Preţul ofertei va fi prezentat în lei fără TVA. TVA-ul va fi evidenţiat separat. Preţul
contractului rămâne ferm în lei pe toată durata de îndeplinire a acestuia.

33. Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro :
Euro:

USD:

2008: 3,6827 lei

2008: 2,5189 lei

2009: 4,2373 lei

2009: 3,0493 lei

2010: 4,2099 lei

2010: 3,1779 lei

2011: 4,2379 lei

2011: 3,0486 lei

34. Contestaţiile se transmit/depun la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor,
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 ,
Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
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PRIMAR
CĂLIN IOAN ANDREI

Compartiment Investiţii Achiziţii
Ing. Popescu Bogdan
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