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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
PENTRU PROIECT MOTRIC-A, COD SMIS 129337

Data publicare: 14.05.2020 15:54

Cod si denumire CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2) Data finalizare: 14.05.2020 16:51

Finantare prin fonduri comunitare: Da
Proiect/Program: Programul Operational Regional - POR

Data de raspuns a ofertantului: 14.05.2020 16:41

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 14.05.2020 16:51

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Craiova Denumire: S.C. LARY ADVERTISING S.R.L.

CUI: 4417214 CUI: 35737456

Adresa: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, Sector: -, Judet: Dolj,
Localitate: Craiova, Cod postal: 200585

Adresa: Strada: Mangaliei, nr. 74, Sector: -, Judet: Constanta,
Localitate: Constanta, Cod postal: 900111

Localitatea, Tara: Craiova, Romania Localitatea, Tara: Constanta, Romania

Telefon: +40 251415907 Telefon: +40 736770077

E-mail: achizitii@primariacraiova.ro E-mail: larisa.podaru@gmail.com

Website: www.primariacraiova.ro Website: TOTALMEDIASHOP.RO

Informatii cumparare directa

Descriere Servicii de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din
obligaţiile beneficiarului şi servicii de promovare a transportului
public: comunicate presă lansare şi finalizare proiect, constând in
realizarea a:
- 1 comunicat presa incepere proiect,
- 1 panou temporar,
- 1 comunicat presa finalizare proiect,
- 1 placa permanenta,
- 120 autocolante,
- 100 pliante,
- 100 brosuri,
- 16 placute,
conform cerintelor caietului de sarcini nr. 54304/31.03.2020,
Anuntului publicitar ADV1141453/14.04.2020 din SEAP si a ofertei
transmise pe adresa e-mail: achizitii@primariacraiova.ro până la data
şi ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 22.04.2020, ora 12:00.

Conditii de livrare Conform cerintelor caietului de sarcini nr. 54304/31.03.2020 si
contractului insusit.

Conditii de plata Conform cerintelor caietului de sarcini nr. 54304/31.03.2020 si
contractului insusit.

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

ADV1141453 MUNICIPIUL
CRAIOVA PENTRU PROIECT
MOTRIC-A, COD SMIS
129337

Solicitata: 1 Pret estimat: 6.200,00

Numar de referinta: Servicii de informare si
publicitate MOTRIC - A

Ofertata: 1 Pret de vanzare: 6.200,00
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Pret de catalog: 6.200,00 RON/bucata Valoare estimata: 6.200,00

Cod si denumire CPV: 79341000-6 - Servicii
de publicitate (Rev.2)

Valoare de vanzare: 6.200,00

Descriere: Lary Advertising va presta servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Modernizare a Sistemului de Transport Public cu
Autobuzul in Municipiul Craiova - MOTRIC - A", cod SMIS 129337, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, precum si cu
prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020 si a Anexei 8 – Masuri de informare si publicitate .
Prestarea serviciilor menționate mai sus se va efectua prin elaborarea, publicarea, producerea, tipărirea, inscriptionarea si realizarea
urmatoarelor :

1. Elaborarea si machetarea unui comunicat de presa privind începerea proiectului si publicarea acestuia intr-o publicatie generalista online.
1 buc x 500 lei = 500 lei
2.Proiectarea, machetarea, executia si montarea unui panou temporar dimensiune 3m x 2m, in timpul executării lucrărilor, care va fi amplasat
la adresa obiectivului de investitie stipulata de Autoritatea Contractanta.
1 buc x 3000 lei = 3000 lei
3Elaborarea si machetarea unui comunicat de presa privind finalizarea proiectului,  cu menţionarea rezultatelor obţinute si publicarea
acestuia intr-o publicatie generalista online.
1 buc x 300 lei = 300 lei
4Proiectarea, machetarea, executia si montarea unei placi permanente la finalizarea lucrărilor, care va fi amplasata la adresa  obiectivului de
investitie stipulata de Autoritatea Contractanta.
1 buc x 500 lei = 500 lei
5Proiectarea, machetarea si executia de autocolante dimensiune 100mm x 100mm, care vor fi aplicate pe echipamentele stipulate de
Autoritatea Contractanta.
120 buc x 5 lei = 600 lei
6Proiectarea, machetarea si tiparirea de pliante
100 buc x 2 lei = 200 lei
7Proiectarea, machetarea si tiparirea de brosuri
100 buc x 3 lei = 300 lei
8Proiectarea, machetarea si executia de placute metalice dimensiune 300mm x 300mm, care vor fi aplicate pe autovehiculele stipulate de
Autoritatea Contractanta.
16 buc x 50 lei = 800 lei

Total contract =6200 lei+tva 19%.

Prestarea de servicii de realizare materiale de informare si publicitate se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv
pana la 31.06.2022.
Mai multe detalii se regasesc in propunerea tehnica

TOTAL Valoare de vanzare: 6.200,00 RON
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