VOLUMUL II

SECTIUNEA II – CAIET DE SARCINI
Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului
”Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin
reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex-Parc Kretzulescu”,
cod SMIS 12940
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1. Informatii generale
1.1

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru
încheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza
cărora operatorii economici îşi vor elabora oferta.
Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii
detaliate privind serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de
publicitate in cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex-Parc Kretzulescu”,
Cod SMIS: 12940
Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte
minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din
Caietul de sarcini.
1.2

Date generale

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Titlul proiectului: ”Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin
reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex-Parc Kretzulescu”
Cod SMIS: 12940
Sursa de finanţare: Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa
Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie
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5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea⁄modernizarea infrastructurilor conexe
Durata contractului de servicii: 26 luni de la data primirii de la achizitor a ordinului
de începere a serviciilor cu posibilitatea prelungirii pe toata durata realizarii
proiectului fara depasirea bugetului alocat initial.
1.3

Denumirea serviciilor achiziţionate

Ofertantul devenit Contractor va indeplini urmatoarele tipuri de servicii, in
conformitate cu codurile CPV:
•

79.34.10.00-6 Servicii de publicitate

•

79.82.40.00-6 Servicii de tipărire şi de distribuţie

•

79.97.00.00-4 Servicii de editare

•

79.34.22.00-5 Servicii de promovare

•

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

•

79.96.11.00-9 Servicii de fotografie publicitara
1.4

Date privind procedura aplicată

Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare şi dispoziţiile OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de valoarea estimată a contractului
de servicii de informare si publicitate, procedura de atribuire a acestui contract de
servicii este licitatia deschisa.
1.5

Informatii despre proiect
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Obiectivul general al proiectului:
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism a municipiului Câmpulung - în
vederea sprijinirii creşterii economice şi dezvoltării durabile, prin îmbunătăţirea
atracţiilor turistice existente şi introducerea altora "noi" în circuitele turistice, ceea
ce va conduce la valorificarea superioară a potenţialului natural, cultural şi antropic la
nivel local.
Prin poziţia sa geografică, municipiul Câmpulung dispune de un potenţial turistic cu
resurse naturale de o mare diversitate şi armonios repartizate, care dau posibilitatea
practicării întregii game de forme de turism, de la cele clasice (montan, balnear,
cultural) până la noutăţile de ultimă cerere în oferta turismului de aventură.
Scopul acestei iniţiative este acela de a creşte numărul turiştilor prin includerea
Câmpulungului în circuitul turistic, redobândind astfel identitatea de oraş turistic.
Obiective specifice:


Creşterea atractivităţii ariei cu potenţial montan natural Câmpulung;



Creşterea ofertei de agrement şi recreere pentru turiştii veniţi în municipiul
Câmpulung sau turiştilor în drum spre zona Prahovei, prin dezvoltarea
infrastructurii turistice existente – a traseului de promenadă între două
parcuri situate în centrul municipiului, în zona sa istorică;



Asigurarea de zone şi trasee pentru promenada turiştilor: 25,750 ha parcuri
amenajate;



Soluţionarea traficului pentru a permite un acces pietonal uşor al turiştilor
între elementele de interes ale acestei zone: 460 metri liniari traseu
carosabil si 440 metri liniari traseu pietonal;



Restructurarea şi reorientarea ca imagine a traseului tradiţional istoric
parcurs între elementele de atracţie turistică din cadrul perimetrului zonei
protejate cu valoare de patrimoniu a centrului localităţii: Grădina Publică
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„Merci” – Bulevardul „Pardon” – Parcul Băilor Kretzulescu precum şi Clădirea
Băilor Kretzulescu;


Creşterea fluxului de vizitatori străini în zonă cu aprox. 20% - până la
aproximativ 3.000 persoane anual, faţă de 2500 în prezent; creşterea
numarului total de turişti cu 10%, respectiv 1500 persoane anual. La nivelul
anului 2007 numarul de turişti ce a vizitat municipiul Câmpulung a fost de
15.000.



Creşterea duratei medii a sejurului turistic de la 3-4 zile în prezent, la 5-7
zile, datorită diversificării atracţiilor turistice şi de agrement ale
municipiului;



Creşterea gradului de ocupare a capacităţilor de cazare existente în zonă
de la 48% în prezent, la 55% - ca urmare a creării unor facilităţi de agrement
care să atragă un număr de turişti prin oferta atractivă de petrecere a
timpului liber şi, prin aceasta, creşterea numărului de înnoptări cu 800 pe
an, ceea ce insemna o creştere cu 7%;



Creşterea consumului turistic;



Creşterea sumelor cheltuite de turişti în zonă - ca urmare a atragerii unor
categorii de turişti cu putere sporită de cumpărare;



Crearea unor facilităţi pentru investitorii privaţi în vederea realizării de noi
capacităţi de servicii integrate;



Îmbunătăţirea promovării imaginii zonei la nivel naţional şi internaţional - ca
urmare a atragerii unui număr mare de vizitatori români şi străini care vor
transmite mai departe calitatea deosebită a cadrului natural, dotărilor şi
serviciilor din municipiu;



Îmbunătăţirea calităţii serviciilor adiacente turismului de afaceri.

Rezultate asteptate:
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Prin imbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare şi agrement
şi printr-o promovare susţinută a imaginii municipiului Câmpulung pe plan intern şi
internaţional se determină creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului
condiţiilor de practicare a turismului din zonă, cu impact direct asupra

creşterii

cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.
Serviciile ce se vor dezvolta dupa implementarea proiectului vor avea un grad mai
complex comparativ cu stadiul actual:
 servicii comerciale - spaţii prezentare produse autohtone regiunii, meşteşuguri
artizanat cu ocazia târgurilor tradiţionale zonei;
 servicii culturale - muzeu în aer liber, turn belvedere (dotat cu telescop) cu
funcţiunea de muzeu al Băilor Kretzulescu;
 servicii de odihnă şi relaxare – parcurile şi traseul promenadă;
În acest fel turismul va reprezenta o sursă importantă de venituri pentru
câmpulungeni şi va creste eficienţa economică a zonei.
Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă:
 Locuitori oraş: 38.285 locuitori ca utilizatori ai facilităţilor de agrement şi
infrastructură, participare la evenimente etc.
 Companii: organizarea de evenimente, aniversări, lansări, team buildinguri,
traininguri, incentive-uri
 Turişti:


Persoane adulte cu venituri medii şi ridicate ce doresc servicii de
relaxare, întreţinere şi agrement



Excursionişti: turismul de weekend şi tranzit (Piteşti/Curtea de Argeş
şi minivoiaje raza 250-300km)

Total 16.500 persoane, faţă de 15.000 în prezent


Orice persoană ce doreşte un voiaj într-o locaţie inedită din România



Turişti străini (ca parte a unui circuit în România) – 3000 turişti.
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1.6

Necesitatea achiziţionării serviciilor care fac obiectul acestui contract

Având în vedere obiectivele proiectului şi activităţile prevăzute în cadrul acestuia,
promovarea şi asigurarea vizibilităţii finanţatorului asigură o bună diseminare a
informaţiilor legate de dezvoltarea durabilă a turismului în Câmpulung, precum şi
conştientizarea anumitor segmente ale populaţiei cu privire la acest aspect.

2. Descrierea serviciilor
2.1

Obiectul contractului

Achizitia serviciilor de informare si publicitate in cadrul proiectului ”Dezvoltarea
infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de
agrement Complex-Parc Kretzulescu”, cod SMIS 12940 (conform codului CPV:
79341000-6 Servicii de publicitate).
Ofertantul devenit Contractor va indeplini urmatoarele tipuri de servicii:
1. Realizarea strategiei de publicitate
a. Realizare pagina site – pagina web
b. Realizare sistem Newslettere
c. Realizare concurs promovare site
d. Realizare CD-uri de prezentare
e. Cercetare piata
f. Campanie online
g. Bannere electronice
2. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
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a. Realizare de autocolante
b. Realizare de placi temporare si permanente
c. Realizarea de fotografii
d. Realizarea de foi cu antet
e. Realizarea de plicuri
f. Realizarea de carti de vizita
g. Realizarea de mape A4
3. Productia si distributia de tiparituri
a. Realizare si distributie brosura generala
b. Realizare si distributie flyere
c. Realizare si distributie postere si afise
d. Realizare si distributie pliante
e. Realizare si distributie bannere orizontale
4. Realizarea unei campanii de direct mailing (campanie de tip branding)
5. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate)
a. Realizare si publicare articole presa scrisa
b. Creatie, productie si difuzare spot radio
c. Creatie, productie si difuzare spot video (inclusiv pe displayuri
interioare si outdoor)
d. Creatie, productie si difuzare sigle (semnalistica)
6. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)
a. Stegulete copii
b. Frisbies
c. Pixuri
Pagina 9 din 48

d. Notes
e. Tricouri
f. Genti
g. Sticle vin
h. Sepci
i. Felicitari
j. Carti postale
7. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)
a. Elaborarea planului de promovare a proiectului
b. Realizarea si transmiterea de comunicate, anunturi si stiri de presa
c. Organizarea si participarea la evenimente

2.2

Specificaţii tehnice

La elaborarea propunerii tehnice cat si in prestarea serviciilor, operatorii economici
participanţi la procedură trebuie să ţină seama de specificaţiile de mai jos si să
furnizeze livrabilele solicitate.
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1. Realizarea strategiei de publicitate

Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati
Strategia de publicitate va cuprinde in mod obligatoriu si minimal si va
dezvolta urmatoarele puncte:
1. Cercetarea/ studiul de piata
a. Segmentarea pietei
b. Identificarea publicurilor tinta
c. Diferentierea servicilor oferite
d. Pozitionarea marcii
2. Stabilirea obiectivelor de publicitate
3. Strategia propriu-zisa
a. Metode Mijoloace
b. Canale de comunicare
c. Plan de realizare
4. Evaluare
a. Metode de masurare a impactului
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Strategie de
publicitate.
Manual de
Identitate
Strategia de publicitate a proiectului va fi dezvoltata pe doua paliere:
1. Realizarea publicităţii şi promovării proiectului
Vizuala a
2. Realizarea informarii si publicităţii traseului şi complexului
Proiectului
reabilitat
Strategia de publicitate va avea anexat Manualul de Identitate Vizuală a
CD cu
Proiectului
 va fi realizat respectand prevederile Manualului de Identitate Vizuala materialele
pentru POR
prezentate
 va avea ca element central marca
in Manualul
 va cuprinde logo-ul (sigla) proiectului si sloganul asociat
 va cuprinde design pentru:
de
 site-ul web
Identitate
 template pentru newslettere
 banner electronic
Vizuala a
 coperti si interior CD
Proiectului
 panou publicitar (placi temporare si permanente)
in format de
 foaie A4 cu antet
 plic A4, A5, format 110X220 mm
print
 mapa A4, interior si exterior
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1

1.a.
Realizarea
1.

strategiei
de
publicitate























pix
USB
Ecuson
Laynard
Banner orizontal
Roll-up
Carti de vizita
Afis A0, A2, A3, A4
Flyere
Etichete autocolante pentru echipamente
Diplome
Bloc notes format A 5
Invitatii evenimente
Stegulete
Fiesbies
Tricouri
Genti
Sticla de vin
Sepci
Felicitari
Carti postale
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1

Vor fi transmise 10 propuneri de logo si 10 propuneri de slogan.
Beneficiarul va alege unul din cele 10 logo-uri / slogane sau va putea cere
orice combinatie a elementelor grafice/ mesajelor prezentate;
Va respecta cerintele cuprinse Manualului de Identitate Vizuala pentru POR
si a Manualului de Identitate Vizuala a proiectului. Pentru fiecare
componenta a Manualului de Identitate Vizuala prezentata va fi data si

8.

macheta in format pentru print (pdf pentru print) Va fi considerat avand
forma finala dupa ce vor fi integrate toate observatiile ce vor fi primite de la
Beneficiar.
Pentru marca propusa si acceptata de Beneficiar, Ofertantul va face
inregistrarea la OSIM in numele si pentru folosinta de catre Beneficiar. De
asemenea toate drepturile de proprietate izvorate din realizarea Strategiei
si a Manualului de Identitate Vizuala a Proiectului se transfera Beneficiarului.
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1

Va fi content management

Site –

Procedeele folosite la optimizarea site-ului vor include ca cerinte minime:

pagina web

•

optimizarea textelor

•

optimizarea imaginilor si a elementelor grafice

•

analiza traficului (surse, cautari, pagini vizitate, locatii)

Site-ul de internet trebuie creat in asa fel incat sa permita o mentenanta
facila ce va include ca cerinte minime:

1.b.
Realizare
9.
site - pagina
web

•

updatare continut website (imagini si text)

•

adaugare de pagini noi upload si publicare filme

•

transmitere newslettere

•

rezolvarea problemelor tehnice

•

intocmirea de rapoarte periodice (SEO, trafic, backlinks,

keywords)


campanii AdWords (facilitate oferita de Google)

Ofertantul va propune 5 denumiri de domenii iar dupa selectarea unuia de
catre Beneficiar va asigura hostingul si serverul si se va ocupa de
administrarea lui pe toata perioada derularii contractului. La finalizarea
contractului site-ul va fi predat functional pe baza de proces verbal
Beneficiarului. Relocarea, inclusiv asistenta tehnica, se va face de catre
ofertant.
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1
1.c. Concurs
10.
promovare
site

Ofertantul va propune un concept de organizare si promovare a site-ului, cu Regulament
integrarea tuturor elementelor de social media si cu acordarea de premii.
Conceptul propus va fi insotit de regulament si de un plan de derulare.

concurs
Plan

Premiile vor fi propuse de Ofertant si pot consta inclusiv in oferirea de concurs
materiale realizate in cadrul prezentei proceduri dar nu se vor limita la Concurs
aceasta.

organizat
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1

Sistemul de Newslettere va fi integrat in site-ul proiectului si va
cuprinde urmatoarele tipuri de Newslettere:

Un sistem

1. Newsletter in limba romana (distributie la baza de date nationala)

care va

2. Newsletter in limba engleza (distributie la baza de date

integra:

internationala)

1.d. Sistem
newsletter,
11.
newslettere
terti

Newsletter

Va fi realizat conform template-ul propus prin Manualul de Identitate Vizuala

in limba

a Proiectului.

romana (3

Va fi transmis de Ofertant catre o baza de date nationala si internationala

numere)

pusa la dispozitie de Ofertant si care va intruni minimal urmatoarele criterii:

Newsletter



Minim 30.000 de contacte nationale

in limba



Minim 5.000 de contacte internationale

engleza (3



Va cuprinde stakeholderi in domeniul turismului

numere)



Va avea difuzare la nivel national si internationala



Va fi transmis lunar pe o durata de 3 luni



Va fi scris si ilustrat cu foto reprezentative de catre Ofertant.



Se va transmite efectiv la baza de date dupa ce va avea acordul
Beneficiarului



Va fi integrat cu site-ul proiectului si va avea sistem de abonare si
dezabonare

Pagina 17 din 48

3

Vor fi realizate 3 campanii de promovare online.

Raport de

Campaniile vor consta in:

monitorizar



promovare prin intermediul social media (facebook si twitter, precum

e online

si orice alte retele sociale propuse de ofertant), site-uri si bloguri de
turism sau destinate petrecerii timpului liber.

1.e.
12.
Campanii
online

afisare de bannere electronice pe pagina web/ site-ul a cel putin 10 de
agentii de turism.

Ofertantul va nominaliza 10 pagini web in care va asigura spatiu de difuzare,
din care:


5 pagini web situate in primele 10 pagini web dupa criteriul numarului de
vizitatori unici destinate publicului tinta conform studiului de piata.



5 pagini web ale opertorilor turistici situate in primele 10 pagini web de
acest fel dupa criteriul numarului de vizitatori unici

Vor fi asigurate 3.000 de difuzari. Pentru acestea Ofertantul va prezenta un
media Plan.
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1

Ofertantul va realiza o cercetare/ un studiu de piata care sa ofere informatii Cercetare
complexe privind publicul tinta si asteptarile lui, cuprinzand cel putin date de piata.
referitoare la:


comportamentul consumatorului (motivaţiile deciziilor de cumpărare,
caracteristici psiho-sociale);



nivelul de dezvoltare economică şi al veniturilor reale ale turiştilor
potenţiali;

1.f.
Cercetare
13.



mediul concurenţial al pieţei turistice şi al produselor similare;

de piata



consumul media al publicului tinta si canalele preferate;



agenda cetateanului;



analiza de nevoi de recreere;



urmărirea eficienţei diferitelor instrumente promoţionale.

Studiul va fi realizat in format A4, legat cu spira sau brosat, full color pe
suport hartie si pe suport electronic (CD sau memory stick).
Cercetarea/ studiul de piata este parte a Strategiei de publicitate.
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3

Bannerele electronice vor fi realizate de Ofertant cu respectarea cerintelor Bannere
cuprinse in Manualul de Identitate Vizuala a Proiectului si in urmatoarele electronice

1.g.

formate: 728X90 pixeli; 300X250 pixeli; 160X600 pixeli.

14.
Bannere

Ofertantul va prezenta cel putin 3 variante de banner electronic pentru

electronice

fiecare campanie din care Beneficiarul va alege unul pentru fiecare campanie
sau va solicita realizarea unuia nou prin combinarea elementelor propuse in
celelalte.
400

1.h.

CD-uri

de
15.
prezentare

Ofertantul a realiza CD de prezentare a traseului si complexului reabilitat.

CD-uri de

CD-ul va respecta urmatoarele cerinte minimale:

prezentare

a. Interactiv
b. Cu galerie foto
c. Cu galerie video
d. In limba romana si engleza
e. Autorun
Coperta CD-ului va fi de asemenea in limba romana.
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2.Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar
de

Cerinte tehnice

bucati
800

Format 100X100 mm (L X h), full color, lucios, plastifiat

Etichete

Conform Manualului de Identitate Vizuala al Proiectului.

autocolante

Rezistenta la intemperii.

Proces verbal de

autocolante

Cu posibilitatea lipirii pe orice tip de suprafata.

predare – primire

si lipirea lor

Ofertantul va avea in vedere faptul ca aceste etichete vor fi lipite

din care sa reiasa

inclusiv pe echipamente si dotari expuse in aer liber.

realizarea

Lista tuturor echipamentelor si dotarilor achizitionate in cadrul

autocolantelor

proiectului va fi pusa la dispozitie de catre Beneficiar, pe masura

lipirea acestora pe

achzitionarii/ realizarii acestora.

echipamentele

Realizarea
de

pe
2.a.

Livrabil

echipament
ele si
dotarile

si
si

achizitionat

dotarile

e in cadrul

achizitionate

proiectului

cadrul proiectului.
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in

2

Realizarea
de placi
2.b.

temporare
si
permanente

Panoul informativ va fi montat pentru toată durata de implementare a

Panouri

proiectului, la locaţia acestuia şi va fi realizat cu respectarea

publicitare

Manualului de Identitate Vizuală al POR. Cel puţin 25% din suprafaţa

temporare si

panoului va fi consacrată participării Comunităţii şi în mod specific va

permanente

cuprinde:

amplasate in

-

imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele „Uniunea Europeană”

locatiile indicate

-

contribuţia financiară a Uniunii Europene

de Beneficiar

Panoul va include obligatoriu şi: titlul proiectului, valoarea proiectului,
contribuţia Uniunii Europene, a Guvernului României şi a
beneficiarului, beneficiarul proiectului, denumirea contractorului,
data începerii şi finalizării proiectului, sigla şi sloganul POR, denumirea
Autorităţii de Management, denumirea Organismului Intermediar, sigla
Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale.
Dimensiuni:
3000 mm X 2000 mm
Culori: policromie
Panoul publicitar va avea construcţie metalică, din componente
rezistente la acţiuni fizice şi mecanice, inclusiv materialele folosite
pentru înscrisuri şi protecţie să asigure o bună vizibilitate şi rezistenţă
în timp, la intemperii, variaţii climatice etc.
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Panoul publicitar va fi compus din doi stâlpi de susţinere, placă
metalică inscripţionată pe ambele feţe cu acelaşi text, şi va avea
fundaţie din beton.
La finalul proiectului va fi amplasta un panou publicitar permanent va
fi compus din doi stâlpi de susţinere, placă metalică inscripţionată pe
ambele feţe cu acelaşi text, şi va avea fundaţie din beton.Panoul
permanent va fi din componente rezistente la acţiuni fizice şi
mecanice, inclusiv materialele folosite pentru înscrisuri şi protecţie să
asigure o bună vizibilitate şi rezistenţă în timp, la intemperii, variaţii
climatice pe durata nedeterminata.
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600

Realizare fotografii reprezentative pe perioada derularii proiectului.

Fotografii in

Se vor realiza minimum 10 fotografii in fiecare luna de implementare a

format print si

proiectului, care releva desfasurarea activitatilor proiectului.

electronic

Fotografiile vor reprezenta traseul turistic, echipa de proiect,
locuitorii orasului, evolutia proiectului, etc.
2.c.

Fotografiile sa fie vizibile si sa aiba legatura cu proiectul.

Realizare de

25% din fotografii se vor printa color, pe hartie fotografica , cu

fotografii

mentionarea activitatii, datei si locatiei in care au fost realizate.
75% se vor arhiva electronic in foldere separate (data, activitate,
locatie). Fotografiile print cat si arhiva electronica se va preda
trimestrial pe (CD, memory stick) la sediul beneficiarului.
Fotografiile se vor realiza in conformitate cu Manualul de Identitate
Vizuală al POR.

2.d.

Realizare de
foi cu antet

27.500

Format A4, 150g/mp, full color

Foi antet

Vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală al
proiectului.
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16.000

2500 bucati format A4 ( 210 x 297 mm), hartie mata

Plicuri

2500 bucati format C3 (324 x 458 mm), hartie mata
2.e.

2500 bucati format A5 (210 x 148 mm), hartie mata

Realizarea

8.500 bucati format A6 (105 x 148 mm), hartie mata

de plicuri

Informatiile importante de tip text, adresa, numar de telefon, adresa
e-mail sau web, nume sau functie sa se afle la 3 mm de orice margine
de taiere.

Realizarea
2.f.

1000

Carti de vizita fata/verso, material carton 300gr/mp, policromie

Carti de vizita

500

Carton 300 gr/mp, tipar 4+4, stantate, in format 50x70cm, cotor 10

Mapa

mm, loc pentru carte vizita

personalizata

de carti de
vizita

2.g.

Realizarea
de mape

Conform Manualului de Identitate Vizuala al Programului

Pagina 25 din 48

3. Productia si distributia de tiparituri

Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat
Realizare si

3.a.

Numar
bucati
10.000

flyere

Brosura

brosat.

brosura

distributie

20 de pagini ,150 g/mp, 4+4, A5 finit, full color,
Coperti – DCM 300 g/mp, full color,
Va fi ilustrata cu fotografii relevante.

generala

3.b.

Cerinte tehnice

de

distributie

Realizare si

Livrabil

Va fi realizata si in format fluidbook si va integra video relevante.
300

Format A6, 100g/mp, full color

Flyer

Conform Manualului de Identitate Vizuala al Programului
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500

500 bucati format 50 pe 70 cm, tipar 4+0, DCM 200 gr/mp/hartie foto
190 gr/mp, plastifiere mata

Afise si postere

Se va asigura spatiul pentru afisaj exterior in Muncipiul Câmpulung pe Spatii de afisaj
toata durata derularii proiectului, pentru postere/afise.

3.c.

pentru postere pe

Realizare si

Se vor asigura spatii de afisaj vizibile trecatorilor in minim 3 puncte de pe toata durata

distributie

interes public, cu trafic pietonal intens din centrul Muncipiului derularii

postere si

Câmpulung.

proiectului.

De asemenea se vor distribui afise principalelor institutii publice cat si

Raport de difuzare

companii private din Muncipiului Câmpulung.

afise.

afise

Afisele si posterele vor fi postate in locurile publice in care este
permis afisajul, din regiunea Sud Muntenia.
Durata afisajului pe toata durata derularii proiectului, 30 de zile/luna
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15.000

Format A4 deschis, 2 biguri, tipar 4+4, DCM 135 gr/mp;

Pliante

Distribuirea pliantelor se va realiza:

Raport de difuzare

1. prin inserarea acestora in 3 reviste lunare de profil
3.d.

Realizare si

turistic/evenimente. Cele 3 reviste se vor situa in primele 5

distributie

reviste cu distribuție națională, după criteriul tiraj vandut. Se

pliante

pliante

vor insera minim 50 de exemplare in fiecare revista dar nu mai
mult de 100.
Prin transmiterea la baza de date colectata in urma promovarii
website-ului si campanilor online.
3

3.e.

Poliplan, 4m X1,2m, Capse, Sistem de ancorare, asigurare spatiu Bannere orizontale

Realizare si

pentru amplasare in locuri vizibile din Campulung si imprejurimi, exterior

distributie

inclusiv pe drumurile de acces catre Campulung, si montaj.

bannere
orizontale

Rezistent la intemperii astfel incat sa se mentina in conditiile de
editare si sa fie vizibil pe toata durata implementarii proiectului.
Ofertantul va amplasa bannerul in locatiile comunicate de Beneficiar.
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4. Realizarea unei campanii de direct mailing
Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat
Realizarea
unei

1

Numar
de

Livrabil
Cerinte tehnice

bucati
1

Ofertantul va propune un concept de campanie de direct mailing care

Campanie de

va integra si transmisia via e-mail.

direct mailing

campanii de

Informatiile vor fi transmise la toata baza de date propusa la

Raport de

direct

distributia Newsletterului, lunar, pe toata durata derularii proiectului.

transmitere

mailing
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5. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate)
Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar
de

5.a.

publicare
articole presa
scrisa

Cerinte tehnice

bucati
30

Realizare si

Livrabil

Ofertantul va realiza si va publica articole in presa scrisa pe toata Raport
perioada proiectului, cel putin 1 articol pe luna.

de

monitorizare presa

Ofertantul va asigura redactarea textului si ilustrarea cu foto a scrisa
articolului in baza informatiilor puse la dispozitie de beneficiar.
Cele 30 de articole vor fi publicate in cel putin 3 cotidiane/ziare locale
difuzate in Campulung, situate in primele 5 dupa criteriul tirajului
vandut.
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1

Va fi creat un spot audio in scopul difuzarii in media audio.

Spot radio de 30

Va avea continut in concordanta cu obiectul proiectului si al campaniei de secunde
din care face parte.

Raport de

Va avea muzica de Librarie

monitorizare

Va avea o durata de 30 de secunde;

realizat de un

Va respecta cerintele Manualul de Identitate Vizuala pentru POR

auditor autorizat,

Va fi realizat in format de difuzare pentru orice media audio (radio, independent la
Creatie,
5.b.

online)

solicitarea

productie si

Vor fi realizate 2400 difuzari in baza unui media plan propus de prestatorului

difuzare spot

Ofertant pentru toata durata proiectului.

radio

Ofertantul va nominaliza:
2 statii situate, dupa criteriul audienta in localitatea de implementare
a proiectului, in primele 5 statii radio locale si din judet.
Pe aceste statii ofertantul va sigura spatiul de difuzare in intrevalul
orar 17 – 21.
Durata difuzarii unui spot-30 sec.
Va fi adaptat de cel putin 5 ori din punct de vedere al mesajului
transmis la solicitarea Beneficiarului, in functie de etapele realizarii a
proiectului.
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1

Creatie,
productie si
difuzare spot
5.c.

video (inclusiv
pe displayuri
interioare si
outdoor)

Va fi creat un clip video in scopul difuzarii in media audio-video.

Clip video de 30

Va avea continut in concordanta cu obiectul proiectului

de secunde

Va include imagini legate de obiectivul turistic reabilitat/oras

Raport de

Va avea muzica de Librarie

monitorizare

Va avea o durata de 30 de secunde;

realizat de un

Va respecta cerintele Manualul de Identitate Vizuala pentru POR

auditor autorizat,

Va fi realizat in format de difuzare pentru orice media video (TV, independent la
online, panouri electronice outdoor).

solicitarea

Vor fi asigurate 300 de difuzari pe tv in baza unui media plan propus prestatorului
de Ofertant pentru toata durata proiectului.
Vor fi asigurate 100 de difuzari pe panouri outdoor sau indoor pe
minim 4 plasme/ panouri outdoor sau indoor in judetul Arges.
Ofertantul va nominaliza:
3 statii situate, dupa criteriul audienta in localitatea de implementare
a proiectului, in primele 5 statii TV locale si din judetul Arges.. Pe
aceste statii ofertantul va sigura spatiul de difuzare dupa cum
urmeaza:
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300 de difuzari (100 in judet (cate 50 pe fiecare statie propusa) si 200
in Campulung, pe toata durata de realizare a proiectului, ).
Pe toate statiile difuzarea se va face in intrevalul orar 17 – 21. Durata
difuzarii unui clip TV-30 sec.
Mesajul audio (voice over) va fi adaptat in functie de stadiul realizarii
lucrarilor, astfel incat sa reflecte evolutia lor, de cel putin 3 ori pe
durata intregii campanii. Mesajul va fi aprobat de catre Beneficiar.
10
Creatie,
5.d.

productie si

Vor fi realizate placute de semnalizare care sa marcheze traseele

10 placute

catre obiective.

Raport de

Ofertantul va prezenta planul de amplasare astfel incat sa se asigure

amplasare

difuzare sigle

un acces facil al turistilor catre obiective.

(semnalistica)

Vor fi realizate din material rezistent la intemperii si se va asigura
garantia pentru 3 ani de la momentul amplasarii

6. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)
Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

6.a.

Stegulete
copii

Numar
de

Livrabil
Cerinte tehnice

bucati
1000 Hartie, 200g/mp, plastifiate, full color, conform Manualului de Stegulete
Identitate Vizuala a Proiectului

hartie

personalizate
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6.b.

Frisbies

6.c.

Pixuri

250 Plastic, imprimate conform Manualului de Identitate Vizuala a Frisbies
Proiectului
1000 Pix, personalizare policromie, 2 pozitii
Conform Manualului de Identitate Vizuala a Proiectului.

personalizate
Pixuri
personalizate

250 Format 145x205 mm, interior 50 file tipar 4+0 pe hartie offset 80
6.d.

Notes

gr/mp, coperta tipar 4+4 pe Carton 300 gr/mp, finisat cu spirala Notes
metalica pe latura de 145 mm

personalizate

Conform Manualului de Identitate Vizuala al Proiectului.
6.e.

Tricouri

800 Bumbac 100%, marime S, M, L si XL, imprimate conform Manualului de Tricouri
Identitate Vizuala a Proiectului
500 Material textil sau piele ecologica, unul sau doua compartimente,

6.f.

Genti

maner si/ sau curea de umar, inscriptionate Conform Manualului de
Identitate Vizuala al Proiectului

6.g

Sticle vin

6.h.

Sepci

6.i.

Felicitari

personalizate
Genti
personalizate

500 Cu eticheta autocolanta imprimata conform Manualului de Identitate Sticle
Vizuala a Proiectului

vin

personalizate

800 Material textil imprimate conform Manualului de Identitate Vizuala a Sepci
Proiectului

personalizate

500 Format A6 (105 x 148 mm), realizate conform Manualului de Identitate Felicitari
Vizuala a Proiectului.

personalizate
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Carti

6.j.

500 Format A6 (105 x 148 mm), realizate conform Manualului de Identitate Carti

postale

Vizuala a Proiectului.

postale

personalizate

7. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)

Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

7.a.

Elaborarea

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati
1

Planul

de

promovare va

include

politica

de promovare

bine Plan de promovare

planului de

fundamentată, adaptată atât la specificul cererii cât şi la caracterul şi

promovare

conţinutul noului produs.

a

Planul de promovare va fi creat in baza rezultatelor analizei

proiectului

segmentelor de piaţă vizate pentru produsul turistic şi determinarea
ponderii produsului pe un segment de piaţă comparativ cu ofertele
concurente în aşa fel încât să fie determinată o dozare raţională a
eforturilor promoţionale şi de publicitate.
In urma realizarii studiului de piata (prin metoda anchetei sociologice),
se va crea profilul grupului tinta targetat ca si consumator de servicii
turistice de profil. In baza

rezultatelor sa va crea o strategie de
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Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati
promovoare a proiectului si a produsului turistic care va include
metode specifice de relatii publice.
Va avea anexat un plan de relatii publice si un media plan de difuzare
a comunicatelor/ stirilor/ anunuturilor integrat in planul media
general al proiectului.
Va fi elaborat pe toata durata de implementare a proiectului.
Va avea ca obiectiv crearea de baze de date cu potenţiali clienţi
(presa locala si nationala, companii, turişti, parteneri strategici,
agenţii de turism etc.) si transmiterea de informatii constante catre
acestia.

7.b.

Realizarea

30

Ofertantul va realiza (scrie) 30 de comunicate/ anunuturi/ stiri de

Comunicate,

si

presa care vor fi difuzate pe toata perioada de realizare a proiectului,

anunturi, stiri de

transmitere

cu o periodicitate de minim 1 comunicat/ anunt/ stire pe luna.

presa

a de

Comunicatul/ anuntul/ stirea va fi difuzata la toate bazele de date

Raport de

comunicate,

realizate si va contine informatii relevante despre proiect si

monitorizare

anunturi si

obiectivele turistice.

stiri de
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Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati

presa
7.c.

Organizarea

8

Ofertantul va asigura aranjarea salilor pentru evenimente in functie

Raport de

si

de specificul acestora (workshopuri, conferinţe) cu materialele puse la

eveniment care va

participarea

dispozitie de Beneficiar.

contine tipul

la

Va asigura inchirirea si aranjarea salilor pentru evenimente cat si

evenimentului,

evenimente

verificarea pozitionarii si functionarii echipamentelor de prezentare

numarul de

existente.

persoane puse la

Sala/salile în care va avea loc evenimentul va fi localizată în centrul

dispozitie,

localitatii, in locatii usor accesibile şi va avea o capacitate maximă

activitatea

astfel încât să acopere numărul de participanţi estimat.

desfasurata,

Sala/salile propusă trebuie să aibă mobilier adecvat desfăşurării

perioada, numarul

activităţilor, respectiv sală în sistem “teatru” pentru prelegeri.

de participanti –

De asemenea, salile trebuie sa fie spaţioase, cu prezidiu vizibil din tabel nominal cu
toate colţurile sălii, cu lumină suficientă, curate, fara existenta unor numele si
bariere de comunicare (ziduri, pereti in mijlocul salii etc.).

prenumele

Ofertantul va asigura cel putin următoarele elemente:

acestora,
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Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati
•

Capacitatea maximă a sălilor oferite (număr de locuri şi

suprafaţă pentru cca 50 -150 de persoane in functie de eveniment)
•

institutia si
semnatura.

Configuraţia sălii (dacă mobilierul aferent poate fi aranjat astfel

încât să răspundă cerinţelor privind activitatile care se vor desfasura
•

Dotare cu aer conditionat

Pentru înregistrarea participanţilor, ofertantul va amenaja un punct de
înregistrare al participanţilor.
Punctul de inregistrare al participantilor trebuie asigurat intr-un spatiu
adecvat pentru primirea si inregistrarea participantilor pe listele de
prezenta, pentru informarea si indrumarea acestora, precum si pentru
distribuirea materialelor elaborate de catre Beneficiar (mape care
contin agenda activitatii respective, materiale de diseminare,
documente de lucru etc).
Ofertantul va pune la dispoziţia organizatorului, respectiv a
Beneficiarului, minim 3 persoane pe toată durata activităţilor pentru a
asigura buna desfăşurarea serviciilor la standarde de calitate şi în
conformitate cu solicitările Beneficiarului.
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Nr.

Serviciul

Crt.

solicitat

Numar

Livrabil

de

Cerinte tehnice

bucati
De asemenea se va asigura permanenţa a 2 reprezentanti ai
ofertantului la locul de desfăşurare a evenimentelor pentru ghidarea si
orientarea participantilor.
Oferantul se va ocupa inclusiv de scrierea si transmiterea invitatiilor
(300 bucati) si inregistrarea confirmarilor.
Vor fi organizate:
1. Conferinta de lansare a proiectului
2. Conferinta de incheiere a proiectului
3. 3 conferinte in fiecare an
De asemenea se va asigura participarea anuala la cel putin 2 targuri
nationale de turism sau promovare precum si participarea la toate
targurile si evenimentele realizate in Campulung.
Se vor asigura si 2 evenimente Infotrip in cel de-al doilea an de
implementare

a

proiectului

la

care

vor

participa

jurnalisti,

reprezentanti ai agentiilor de turism, stakeholderi.
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2. Cerinte obligatorii cu privire la prestarea serviciilor in cadrul contractului
a. Prioritizarea activităţilor si graficul de realizare a acestora se va realiza împreună
şi cu acordul beneficiarului si se va concretiza in Planul de executie ce va fi agreat
si semnat de ambele parti in prima intalnire de dupa semnarea contractului.
Intalnirea va avea loc in termen de maxim 5 zile

lucratoare de la semnarea

contractului la o ora agreata de ambele parti; Planul de executie va integra un
Media plan comun ce va reuni toate media de difuzare.
b. Machetele tuturor materialelor se vor realiza intr-un interval de 3 pana la 10 zile
lucratoare de la transmiterea comenzii ferme de catre beneficiar, comanda ce se
va realiza dupa semnarea contractului.
c. Banner-ul electronic se va realiza in maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea
comenzii ferme de catre beneficiar, comanda ce se va realiza dupa semnarea
contractului.
d. Pentru toate materiale ce vor fi realizate Ofertantul va prezenta minim 3 concepte
creative avand in vedere specificatiile din urmatorul brief:
Brief de realizare concept creativ


Motivul pentru care se face publicitatea
o Promovarea obiectivelor turistice reabilitate
o Promovarea proiectului si a finantatorului



Obiectivul publicitatii
o Informare, constientizare



Publicul țintă
o Locuitori din regiunea Sud Muntenia



Mesajul ce trebuie comunicat
o Existenta unor obiective turistice reabilitate
o Existenta unui proiect finantat prin POR



Medii prin care va fi difuzat
o Afisaj
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o Posta
o Evenimente (conferinte, targuri, expozitii, ziua
Municipiului)
o Comunicare cu organismele de monitorizare si
implementare,
o Comunicare in cadrul echipei de proiect
o Comunicare prin mijloace electronice


Elemente obligatorii
o Respectarea cerintelor cuprinse in Manualul de Identitate
Vizuala pentru POR

e. Conceptul creativ se va realiza in 20 de zile de la transmiterea comenzii ferme de
catre beneficiar, comanda ce se va realiza dupa semnarea contractului.
f. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în
executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet
de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau
transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau
de altă natură.
g. Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta toate prevederile Manualului
de Identitate Vizuală pentru POR.
h. Machetarea tuturor materialelor se va face folosind texte realizate de Ofertant in
baza informatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiarsi asigurand ilustratii foto
reprezentative pentru proiect.
i. Materialele se vor comanda ferm dupa semnarea contractului si se vor produce si
livra la sediul autoritatii contractante, in concordanta cu calendarul evenimentelor
j. Bunul de execuţie se va acorda de către Beneficiar doar pe variantă imprimată, in
totală concordanta cu specificatiile caietului de sarcini, exceptie facand panoul
publicitar si bannerele.

Pagina 41 din 48

k. Toate materialele ce vor fi realizate dupa semnarea contractului vor primi bun de
tipar/ executie/difuzare de la beneficiar in baza unei comenzi ferme transmisa in
scris.
l. Toate materialele se predau pe baza de Proces Verbal realizat de catre Prestator si
semnat de Prestator si Beneficiar.
m. Pentru fiecare serviciu realizat beneficiarul va da Bunul de Tipar (BT) pe varianta
print. Pentru aceasta Prestatorul va prezenta 2 exemplare martor pe care va
obtine BT-ul Beneficiarului: unul care va ramane la Beneficiar si unul care va
insoti, pentru conformitate comanda finala.
n. Vor fi asigurate fotografii la rezolutie de print pentru ilustrarea materialelor
promotionale.
o. In realizarea tuturor materialelor va folosi texte create de Ofertant pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Beneficiar, exceptie textele din campania de
branding.
p. Pentru realizarea paginii web vor fi prezentate minim 3 variante de layout; din
cele 3 variante depuse beneficiarul poate solicita, in situatia atribuirii
contractului, declinari ale uneia dintre variante si/sau combinarea acestora.
q. Distribuirea pliantelor/brosurilor se va face in conformitate cu specificatiile
tehnice pentru serviciile de difuzare; Se va elabora raport de difuzare/distributie
r. Distribuirea si postarea afiselor se va face doar in locuri special destinate
panotajului stradal si va fi asigurata de catre prestator.
s. Raportul de monitorizare online va contine:
o Data in care s-a realizat difuzarea;
o Pagina web pe care s-a realizat difuzarea;
o Print screen dupa pagina web pe care este afisat banner-ul electronic pentru
fiecare afisare.
t. Raportul de monitorizare radio va contine:
o Perioada in care s-a realizat difuzarea;
o Postul pe care s-a realizat difuzarea;
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o Rata de audienta pe perioada difuzarii
u. Raportul de monitorizare TV va contine:
o Perioada in care s-a realizat difuzarea;
o Postul pe care s-a realizat difuzarea;
o Rata de audienta pe perioada difuzarii
v. Raportul de monitorizare presa scrisa va contine:
o Data in care s-a realizat difuzarea;
o Publicatia in care a aparut macheta;
o Doua exemplare in original ale publicatiei in care s-a publicat macheta.
w. Raportul de distributie pentru pliante/ flyere/ brosuri va contine:
o Perioada distribuirii/difuzarii
o numar persoane la care s-au distribuit pliante/localitate;
o confirmari

de

primire

(la

transmiterea

prin

posta)/

semnatura

la

transmiterea door to door pentru fiecare pliant distribuit
x. Raportul de distributie pentru afise va contine:
o lista locatiilor unde au fost amplasate afisele;
o foto de la amplasare cu numele locatiei dedesubt
y. Raportul de direct mailing va contine:
o Perioada distribuirii/difuzarii
o numar persoane la care s-au transmis;
o confirmari de primire (la transmiterea prin posta)
o print dupa sent pentru campania realizata via e-mail
z. Raportul de amplasare va contine:
o Perioada amplasarii
o lista locatiilor unde au fost amplasate
o foto de la amplasare cu numele locatiei dedesubt
3. Cerinte privind resursele umane si logistica
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Ofertantul devenit contractor asigura că echipa de specialisti care va fi desemnată
pentru derularea contractului are acces la o baza materiala dotată şi susţinută
corespunzător (spatii de lucru, echipamente IT, software etc.), pentru a permite
acesteia să se concentreze asupra responsabilităţilor care îi revin.
Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: onorariile experţilor,
cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli administrative şi indirecte
(cheltuieli de secretariat, cum ar fi: translatori, specialişti IT, etc.; cheltuieli cu
facilităţile suport puse la dispoziţia autorităţii contractante în scopul realizării
activităţilor propuse; masă, cazare, etc.), vor fi incluse de către ofertant în pretul
ofertat.
Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele autorităţii contractante ca parte a
acestui contract sau transferat autorităţii contractante la sfârşitul acestui contract.
Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a
acestui contract (laptopuri, PC-uri, software, imprimante, copiatoare, telefoane
mobile,etc.)
4. Cerinţe privind experţii şi activităţile realizate de aceştia
Experţii desemnaţi de operatorul economic căruia i se va încredinţa contractul de
servicii de informare si publicitate trebuie să deţină pregătire de specialitate în
domeniile vizate de proiect. Pentru implementarea cu succes a activităţilor
proiectului, ofertantul trebuie să dispună de cel puţin următorii specialişti: 1 Manager
contract, 1 Specialist copywriter, 1 Specialist grafica/ design, 1 Expert in planificare
media, 1 fotograf profesionist, 1 sociolog.
Ofertantul trebuie să prezinte lista cu personalul direct implicat în realizarea
contractului, specializat pe domeniul contractului. Se vor preciza rolul si atributiile
fiecarui specialist in indeplinirea contractului. Tot personalul implicat trebuie să-si
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declare disponibilitatea pentru contract si participarea efectiva pe intreaga perioada
de derulare a contractului.
Pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru fiecare expert propus, ofertantul va
depune:
- Curriculum Vitae pentru fiecare expert in format Europass si declaratie de
disponibilitate. CV-ul trebuie sa fie suficient de detaliat astfel incat sa rezulte cel
putin indeplinirea calificarilor si experientei profesionale solicitate fiecarui expert;
- copii ale diplomelor de studii care atesta pregatirea profesionala obtinuta si
mentionata in CV;
Modul de îndeplinire a obligaţiilor de către ofertantul devenit contractor va fi
monitorizat permanent de către autoritatea contractantă. Expertii propusi in contract
vor participa la întâlnirile de lucru periodice ale echipei de proiect, organizate la
sediul Autoritatii Contractante, pentru identificarea dificultăţilor cu care aceştia se
confruntă cat si pentru a monitorizarea progresului contractului. Aceste intalniri se
vor desfasura minim o data pe saptamana, la sediul Autoritatii Contractante

in

perioadele in care nu sunt prevazute evenimente si de doua ori pe saptamana in
saptamanile care incadreaza evenimentele.
5. Receptia si plata serviciilor in cadrul contractului
Ofertantul devenit contractor are obligatia să întocmească rapoarte de activitate
lunare în cuprinsul cărora se vor preciza, în principal, activitatea sau serviciile
prestate, problemele aparute, modalitatea de soluţionare propusa (daca este cazul),
stadiul serviciilor, durata serviciilor, locul de desfasurare precum şi orice recomandări
specifice în legătură cu serviciile prestate. Ofertantul devenit contractor trebuie sa
predea rapoartele Autoritatii contractante dupa fiecare activitate desfasurata pentru
care se va emite factura.
Ofertantul va ţine evidenţa tuturor cheltuielilor, a documentelor justificative,
precum şi a corespondenţei şi solicitărilor primite din partea autorităţii contractante.
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Analiza rapoartelor, respectiv decizia de aprobare sau eventuale solicitari de
completare/modificare a raportului se va face de către autoritatea contractantă în
termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora. In cazul unor eventuale solicitari
de completare/modificare a raportului, ofertantul devenit castigator va transmite
completarile/modificarile in maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii din
partea

autoritatii

contractante.

In

urma

primirii

completarilor/modificarilor,

autoritatea contractanta va aproba raportul in maxim 5 zile lucratoare.
Recepţia serviciilor prestate se va face pe baza aprobarii Raportului de activitate,
menţionat mai sus, elaborat de prestator pentru a stabili conformitatea serviciilor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, precum si pe baza unui
proces verbal de receptie calitativa si cantitativa semnat de prestator si beneficiar,
atunci cand este cazul.
Prestatorul va emite factură la sfarsitul fiecarei luni pentru serviciile prestate, în
funcţie de activitatile realizate si acceptate de autoritatea contractanta in baza
raportului aprobat. Factura va avea ca anexă Raportul de activitate aprobat. Fiecare
factura va contine: denumirea proiectului, categoria si tipul de servicii realizate
conform Contractului si numarul de unitati/ bucati (dupa caz).
Pe parcursul derulării contractului de prestari servicii, ofertantul devenit contractor
nu este îndreptăţit să pretindă autoritatii contractante efectuarea de plăţi decât
aferente serviciilor prestate în cadrul contractului.
Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către autoritatea
contractantă pentru serviciile prestate de către prestator ca urmare a solicitării
primite din partea autoritatii contractante si numai pe baza tarifelor stabilite în
contractul încheiat între părti.
Plata serviciilor se va efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului
document

necesar

efectuării

plăţii

şi

aprobarea

raportului

de

activitate

corespunzător.
În termen de 10 zile lucratoare inaintea datei de finalizare a contractului, Prestatorul
va înainta un raport final al impactului serviciilor de publicitate, inclusiv numarul de
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turisti atrasi ca urmare a publicitatii realizate. Raportul va avea ca suport documente
justificative relevante care sa demonstreze legatura directa intre activitatile
intreprinse de prestator si numarul de persoane declarate informate, numarul de
turisti care au vizitat traseul şi complexul reabilitat (minim 16.500 vizitatori la
obiectivele la care se adauga 3000 de turisti straini).
6. Cerinte cu privire la prezentarea propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnică in conformitate cu cerinţele prevăzute în
prezentul Caiet de sarcini si va prezenta orice alte informatii dupa cum este indicat in
formularul de propunere tehnica.
Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Caietul
de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde urmatoarele elemente:
a. Obiective contract
b. Prezentarea detaliata a serviciilor furnizate pe categorii si subcategorii,
prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
c. Organizare si metodologia de lucru propusa in realizarea contractului de
servicii de informare si publicitate
d. Etape semnificative in executia contractului
e. Resurse utilizate pentru indeplinirea contractului (umane, materiale,
livrabile)
Propunerea tehnica va cuprinde cate un media plan de difuzare (inchiriere a spatiului
publicitar) pentru fiecare tip de difuzare, campanie. Media planul va integra toate
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mediile de difuzare (presa scrisa, online, radio, TV, distributie pliante, flyere,
brosuri, afisaj) si va respecta numarul de difuzari solicitat.
Pentru fiecare publicatie/revista pe care o va propune in Oferta Tehnica, Ofertantul
va prezenta:


un certificat eliberat de un organism de auditare autorizat, independent sau
declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa tirajul vandut pe editie
pentru ultimul trimestru al anului 2011;



un certificat sau orice alt document din care sa reiasa un clasament al
publicatiilor locale dupa criteriul tiraj vandut eliberat de un organism de
auditare autorizat, independent.

Pentru fiecare statie radio/TV pe care o va propune in Oferta Tehnica Ofertantul va
prezenta:


un certificat eliberat de un organism de auditare autorizat, independent sau de
postul la care s-a realizat difuzarea din care sa reiasa Daily Reach (trafic
audienta) pentru ultimul trimestru al anului 2011;



un certificat sau orice alt document din care sa reiasa un un clasament al
posturilor locale dupa criteriul Daily Reach eliberat de un organism de auditare
autorizat, independent;

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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