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Nr. 408/ 26.02.2015 

 

 

 

Anunţ de participare pentru Procedura simplificată de achiziţie   

“SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV” 

COD CPV 79341000-6 Servicii de publicitate 

 

 

1. Denumirea , adresa, nr de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului: 

ASOCIAŢIA DE PROTEJARE A OMULUI ȘI MEDIULUI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN LUME – 

ECOM, cu sediul în Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa, telefon /fax 0241 672835, 

email marianastac@ecomct.ro 

 

2. Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor: 

Judetul Constanţa, România şi districtul Vidin, Bulgaria 

  

      3. Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi 

prestate/natura şi dimensiunea lucrarilor, caracteristici generale ale lucrării  

Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM 

organizează achiziţia publica de servicii de publicitate cod CPV 79341000-6 în cadrul 

proiectului “Rising Awarness Over The Necessity Of Environment Protection And 

Biodiversity Preservation: Constanta And Vidin In The Mirror”, nr aplicaţie 2(4i)-2.1-2, Cod 

MIS-ECT 593:  SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV”, după cum urmează: 

- 250 de difuzări TV a unui clip in limba română de 30 secunde pe aria Judeţului 

Constanţa  

- 250 de difuzări TV a unui clip bilingv român-bulgar de 60 de secunde pe aria 

judeţului Constanţa 

- 50 de difuzări TVA a clipului bilingv român- bulgar de 60 de secunde pe aria 

districtului Vidin, Bulgaria 

 

Obiectivul general al proiectului:  

Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii protecţiei mediului şi 

biodiversităţii. 

mailto:marianastac@ecomct.ro
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Obiectivele specifice ale proiectului:  

 Proiectul îşi propune sa apropie oamenii şi comunităţiile celor două teritorii, prin 

dezvoltarea de acţiuni comune şi bine susţinute cu scopul creşterii gradului gradului 

de conştientizare a necesităţii protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii. 

 Reunirea specialiştilor de mediu din România şi Bulgaria preocupaţi de probleme de 

mediu ale celor două regiuni. 

 Identificarea problemelor de mediu care apar în cele două regiuni şi analizarea 

asemănărilor dintre ele în ceea ce priveşte poluarea şi degradarea. 

 Crearea unei mentalităţi favorabile pentru respectarea mediului înconjurător. 

 Creşterea responsabilităţii faţă de mediu şi conştientizarea impactului acţiunilor 

noastre asupra lui. 

 Crearea unei legăturidurabile şi puternice între cele două comunităţi şi menţinerea 

unor relaţii ce se pot dezvolta şi după terminarea proiectului. 

 Propunerea de soluţii adcvate pentru a rezolva problemegrave de mediu 

identificate în cele două teritorii. 

 

 

3. Calitatea serviciilor care trebuie prestate/cantitaţile de produse care trebuie 

furnizate: Oferta va fi facută conform cu documentaţia de atribuire 

 

4. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii similare / a unor cantităţi suplimentare / 

a unor lucrări noi similare: Nu este cazul 

 

5. In cazul în care contractul este divizat pe loturi, se va preciza dimensiunea 

respectivelor loturi: Nu este cazul 

 

6. În cazul în care contractele sunt divizate pe loturi se precizează daca operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: Nu este cazul 

 

7. Termenul de finalizare sau durata contractului:  

     De la 15.03.2015  si până la 15.11.2015 
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8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative 

 

9. Valoarea achiziţiei, la cursul de schimb al Infoeuro valabil la data lansarii procedurii 

de achiziţie publica :  

Valoarea estimată a contractului este de 266.250 lei fără tva, valoare care cuprinde tariful 

de difuzare şi orice alte taxe specifice, ceea ce la curs Infoeuro valabil februarie 2015 de 1 

EURO = 4,4405 RON reprezintă 59,959.46 euro fără tva. 

 

10. Denumirea, adresa, nr de telefon si de fax, adresa de email a biroului de la care se 

poate solicita documentaţia de atribuire 

ASOCIAŢIA DE POTEJARE A OMULUI ȘI MEDIULUI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN LUME – 

ECOM, cu sediul in Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa, tel/fax 0241 672835, email 

marianastac@ecomct.ro 

 

11. Informaţii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificări la documentaţia 

de atribuire  

Prin telefon la 0241 672835 sau  0740 008585 sau email la marianastac@ecomct.ro  

 

12. a. Termenul limita de depunere a ofertelor: 10.03.2015, ora 11:00 

b. Locul depunerii ofertelor: la  ASOCIAŢIA DE POTEJARE A OMULUI SI MEDIULUI 

PENTRU DEZVOLTARE DURABILA IN LUME – ECOM, in Constanţa, str Patriei nr 10, jud 

Constanţa 

c. Limba in care trebuie redactată oferta: Oferta va fi redactată în limba română 

 

13. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 

10.03.2015, ora 12:00;  ASOCIAŢIA DE POTEJARE A OMULUI ȘI MEDIULUI PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN LUME – ECOM, Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa 

 

14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate:  

Cuantumul garanţiei de participare este de 3.500,00 lei  

 

15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează 

 

Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul, finanţat din cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră Romania-Bulgaria 2007-2013 

 

mailto:marianastac@ecomct.ro
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16. Dupa caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul: Conform documentaţiei de atribuire 

 

17. Criterii de calificare privind situaţia personala a operatorilor economici care pot 

atrage dupa sine excluderea acestora din urmă: Conform documentaţiei de 

atribuire publicata pe site-ul www.cbcromaniabulgaria.eu  

 

18. Criterii de calificare privind situaţia economic-financiară precum şi capacitatea 

tehnică si pofesională a operatorilor economici; Nivelurile specifice minime al 

capacitaţilor minime impuse: Conform documentaţiei de atribuire publicată pe site-

ul www.cbcromaniabulgaria.eu 

  

19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa ii menţină oferta valabil: 60 de zile 

 

20. Preţul de atribuire al contractului: Preţul cel mai scăzut 

 

21. Condiţii /limite privind subcontractarea: NU  

 

22. Alte informaţii: Conform documentaţiei de atribuire publicată pe site-ul 

www.cbcromaniabulgaria.eu 

 

  

 

Presedinte ECOM 

Maria NASTAC 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

