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In t Veld Adrian Johan
ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "cerere de oferta"
Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea urmatoarelor
servicii: Servicii de publicitate si comercializare
Cod CPSA: 79340000-9
Caracteristicile generale ale serviciilor:
-Anunturi si comunicate in ziare regionale/locale-regiunile Oltenia privind activitati
desfasurate in cadrul implementarii proiectului, precum si incheierea cu succes a
primului an de implementare a proiectului si rezultatele obtinute .
-Realizare spot publicitar TV.
-Difuzare spot publicitar TV la minim 3 televiziuni , din care, cel putin una cu
acoperire regionala, prin care se anunta: ‘Un an de implementare a proiectului
Munca pe primul loc’, oferta de servicii si obiectivele operationale.
-Realizare Spot publicitar radio.
-Difuzare spot publicitar la minim 2 posturi radio, din care, cel putin unul cu acoperire
regionala, prin care se transmite: implinirea unui an de implementare a proiectului
„Munca pe primul Loc”, cu nr. de contract POSDRU/ 82/5.1/ S/ 54993, oferta de
servicii si obiectivele operationale, mesaje care vizeaza beneficiarii proiectului.
- Elaborarea conceptului unitar de transmitere a mesajului „UN AN DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MUNCA PE PRIMUL LOC” atat pentru presa
tiparita cat si pentru mass media audio-video.
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]: ASOCIATIA SANSE EGAL E
PENTRU FIECARE CRAIOVA
2. Codul unic de inregistrare: CIF 14956542
3. Adresa :sediu social : Craiova, Str Calea Bucuresti, nr.137A, bl. N8, sc.2, parter,
jud. Dolj , punct de lucru :B -dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
4. Telefon : 0351/427556
5. Fax:0351/427561
6. E-mail : office@asociatiasef.ro
7.PaginadeInternet:www.asociatiasef.ro
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferta
9. Sursa de finantare a contractului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea masurilor active de
ocupare” , Domeniul major de interventie 5.1” Dezvolatarea si Implementarea
masurilor active de ocupare” Contract POSDRU nr. /82/5.1/S/54993
Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
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T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
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10. Tipul contractului de servicii pentru care au fost solicitate oferte: servicii de
publicitate si comercializare
11. Data semnarii contractului de servicii 22.07.2011
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii- oferat cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic
13. Numarul ofertelor primite : 1 (unu)
14. Denumirea/numele ofertantului castigator : SC MEDIA SUD EUROPA SA
15. Adresa ofertantului castigator :str. Cristian Popisteanu, nr.2-4,e.4,birou 4,
Bucuresti
16. Pretul sau gama preturilor platite: 29.280 lei
17. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie
subcontractata :
- Anunturi si comunicate in ziare regionale/locale-regiunile Oltenia privind activitati
desfasurate in cadrul implementarii proiectului, precum si incheierea cu succes a
primului an de implementare a proiectului si rezultatele obtinute- SC MEDIA SUD
MANAGEMENT SA- 5.900 LEI
--Difuzare spot publicitar TV la minim 3 televiziuni: TVS CRAIOVA, 3TV CRAIOVA,
RTS SEVERIN-10.080 LEI
- Difuzare spot publicitar la minim 2 posturi radio: RADIO KISS FM SI RADIO
OLTENIA CRAIOVA- 3.360 LEI
18. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www.asociatiasef.ro si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
19. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului pot fi obtinute
de la compartimentul achizitii publice din cadrul autoritatii contractante, persoana de
contact Nicolae Loredana, telefon 0351/427556 , e-mail
loredana.nicolae@asociatiasef.ro
20. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt [daca este cazul] –nu e cazul
21. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" –
nu e cazul
Intocmit
Manager Juridic
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