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The Energy generation from Non-Powered Dams - ENERGYDAM project is funded by lceland, Liechtenstein and
Norway through the EEA Grants and Norway Grants 201,1-2021

Beneficiar: Universitatea Tehnica ,,Gheorghe Asachi" din Iaqi

Nr. inregistrare TUIASI \' Aprobat
Rector.

Prof dr.ing. Dan CaScaval

IIYITTATIE DE PARTICIPARE

Universilatea Tehnici ,,Gheorghe Asachi" din Iagi invit?l operatorii economici interesa;i str depuna ofefta pentru

achizilia de Servicii de publicitate Proiect ENERGYDAM.

Informalii generale

Autoritatea contractanttr

Denumirea: Universitatea Tehnici "Gheorghe Asachi" din Iapi

Prorectorat ManagementuI Resurselor

Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, laqi

Responsabil achizilie: Ing. Geanina figli
Telefon: 0232701209

Email: geanina.tigla@ruiasi.ro

Depunerea ofertelor

Data limi6 pentru primirea ofertelor de cdtre Beneficiar este: 06.06.2022, ora t0.00.

Se accepttr oferte transmise in original - pe adresa Universitatea Tehnic[ ,,Gheorghe Asachi" din Iaqi, B-dut Dimitrie

Mangeron nr. 67, corp T, Regisratura, Iagi - 700050, program de lucru cu publicul 08:00 - t5:00 si prin E-mait pe adresa

geanina.tigla@tuiasi.ro. in cazul ofertei transmise prin email, Beneficiarul poate solicita gi transmiterea ulterioard, in

maxim 2 zile lucr6toare de la data depunerii, a ofertei in original. Orice oferti primiti duptr termenul limittr mentionat va fi
respins{.

Nottr: se va mentiona ,,Oferta Servicii de publicitrte Proiect ENERGYDAM"

Ofertantul declarat ctrgtigtrtor va publica serviciile pe SEAP.

Modul de elaborare a ofertei

Of€rtantul trebuie str elaboreze ofertr pentru toatc serviciilc din lot. Este un singur lot.

Ofertele, orice corespondenfi li documente legate de procedura de atribuire, transmise intre ofertant qi autoritatea

contractang trebuie trimise in limba romanA.

Documentele emise in alttr limbtr vor fi prezentate de of€rtant numai insolite de traducerea autorizata in limba romand.

Perioada de valabilitate a ofertei - 30 de zile de la data limi0l de depunere a ofertelor.

U NIVERSITATEA TEHNICA

"GHEORGHE 
ASACHI' DIN IASI

EGISTRATU RA GENERALA
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l. Documente de cslilicare

Ofertantul trebuie sa prezinte urmdtoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitdtii profesionale:

- certificat de inregistrare sau certificat constatator sau statutul organizaliei din care sA rezulte cA operatorul economic este

legal constituit, ctr nu se afld in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii.

2. Propunerea tehnictr

Propunerea tehnicd va fi prezentati astfel incat sd permittr identificarea cu ulurinfi a corespondenlei cu cerin{ele caietului

de sarcini gi va respecta in totalitate cerinlele acestuia. in situalia nerespectirii in totalitate a cerinlelor mentionate mai sus,

ofertele vor fi considerate neconforme.

Oferta iehnica va contine:

l. Informalii generale despre ofertant

2. O descriere aminuntitd a serviciilor oferite.

3. Declaratie pe proprie rAspundere a ofertantului din care sf, rezulte faptul ci, la elaborarea ofertei, ofertantul a [inut cont

de obligaliile referitoare la condiliile privind proteclia muncii care sunt in vigoare in Romdnia, precum $i cA le va respecta

in vederea implementArii contractului. Informalii detaliate se pot obtine de la Inspeclia Muncii sau de pe site-

ul:http://www. inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

3. Propuneree linanciarl

Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul de ofertd, care reprezintd €lementul principal al propunerii financiare. Pretul din

Formularul de oferti va reprezenta prelul total ofertat pen0t executarea contractului (fara TVA), qi va fi exprimat in lei,

cu doutr zecimale.

Ofertantii trebuie sa-gi evalueze prelurile astfel incat pretul total al ofertei str acopere toate obtigaliite contractului

men(ionate in Caietul de sarcini. NU se accepti ajustiri de pret ale ofertei financiare, pe parcursul derularii contractului.

Pre1lrile care se compartr sunt prelurile cuprinse in formularul de oferti in lei frra TVA. Prepl maxim estimat, pentru

intregul contract este de 16.618,82 lei fir6 TVA.

Prezentar€r ofertei

Limba de redactare a ofertei: Roman5

Moneda in care este exprimat pretul contractului: Lei

Perioada miniml de valabilitate a ofertei: 30 zile

Termen limittr pcntru solicitarea clarifictrrilor privind invita(ir de participare/cai€tul de sarcini:

03.06.2022, oru: 12@

Obiectul contractului

Tip contract:

Lucriri E:

Produse E:

Servicii X:
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Denumire contract / achizitie:

Sen'icii de publicitate Proiect ENERGYDAM.

Descrierea contractului

Nr.
Crt.

Cod CPV Denumire serviciu/caracteristici
Valoarea estimativa

a contractului
Lei fara TVA

Perioada de
prestare

I 79341000-6

Se doreqte achizilionarea unor Servicii de publicitate
Proiect ENERGYDAM in perioada 08 iunie 2022 30

decembrie 2023. In aceasta perioada se va crea designul

Brafic al proiectului, se vor realiza evenimentul de

lansare al proiectului, proiectarea unei pagini web a

proiectului si evenimentul de inchidere
Detalierea serviciilor se regaseste in caietul de sarcini.

16.6 18.82

08 iunie
2022 30
decembrie

2023

Sursa de finantare:

Proiect Energy generation from Non-Powered Dams - ENERGYDAM, proiectul este finan(at de Islanda,

Liechtenstein qi Norvegia prin Grant$rile SEE Si Granturile Norvegiei

Procedura aplicatl pentru aaribuirea contractului de achizitie publici:

Achizitie directil

Informatii detaliat€ $i complete cu privire la crit€riul aplicat pentru stabilirea ofertei caltigltoare

o Oferta declarata cagtigatoare va fi of€rta cu pretul cel mai scazut.

r Ofertele care nu indeplinesc cerinlele minime stabilite in caietul de sarcini vor fi considerate oferte neconforme.

r Daci ofertele financiare sunt egale, depafiajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare in plic inchis

depus la registratura universitAlii.

Garan(ia de buntr erecutie - nu est€ cazul

Plaaa pretului contractului

Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de citre operdtorul economic, in maxim 30 zile de la aprobarea

documentelor legale de catre directorul de proiect, pe bazA de facturtr fiscal5 in original, a contractului de achizilie gi a

procesului verbal de receplie. Pretul contractului nu se actualizeaz5.

Anunt de atribuire

in urma finalizdrii achizitiei directe, autoritatea contractantil va publica, pe pagina proprie de intemet, un anunf de atribuire

in termen de l5 zile de la data incheierii contractului.

Director proiect ENERGYDAM, Intocmit.
Responsabil achizitii Proiect ENERGYDAM,

Ing. Geanina Tigla

cyk
Prof.univ.dr.ing. Dumitru-MarTl *7

K
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The Energy generation from Non-Powered Dams - ENERGYDAM project is funded by Iceland, Liechtenstein and
Norway through the EEA Grants and Norway Grants 2014 - 2O2l

Beneficiar: Universitatea Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din Ia5i

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia penEu elaborarea gi prezentarea ofertei Si constituie

ansamblul cerinlelor pe baza ctrrora se elaboreazi de c6tre fiecare ofertant propunerea tehnica.

1. lnforma(ii generale

l.l. Autoritatea contractanttr

Denumirea: Universitatea Tehnici "Gheorghe Asachi" din la5i

Prorectorat Managementul Resurselor

Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaqi

Responsabil achizilie: Ing. Geanina figl[
Telefon: 0232701209

Email: geanina.tiela@oiasi.ro

1.2. Sursa de finan{are

Aceasti achizilie este finanlattr de Islanda, Liechtenstein gi Norvegia prin Granturile SEE $i Granturile Norvegiei 20 t4 -
2021, Proiect: Energy generation from Non-Powered Dams - ENERGYDAM - proiect coordonat de Universitatea Tehnictr

"Gheorghe Asachi" din Iaqi.

2. Obiectul pi durete contractului

2.1. Obiectul contractului

Cod CPV: '19341000-6

Obiectul contractului de servicii il constituie realizarea de Servicii de publicitate Proiect ENERGyDAM.
In cadrul contactului se va crea designul grafic al proiectului, se va realiza evenimentul de lansare al proiectului,

proiectarea unei pagini web al proiectului si evenimentul de inchidere.

2.2. Durats corltractului

Contractul va avea o durdte de 19 luni de la data semndrii acestuia de ctrtre ambele pi4i, respectiv pana la data de

31.12-2023. Durata contractului include perioada necesarl p€ntru realizarea serviciilor, efectuarea recep[iei serviciilor
prestate, emiterea ti plata facturii.

UNIVERSITAIEA TEHNICA
,GHEORGHE ASACHI' DIN IASI

qEGISTRATURA G ENERALA
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3. Descrierea serviciilor ce yor fi contractate

Se dorefte achizilionarea unor Servicii de publicitate Proiect ENERGYDAM in perioada 08 itnie 2022 - 30 decembrie
2023. In aceasta perioada se va crea designul grafic al proiectului, se vor realiza evenimentul de lansare al proiectului,
proiectarea unei pagini web a proiectului si evenimentul de inchidere.

Prin aceste servicii se utmareste:

I ) Informarea publicului despre sursa financiard (granturile SEE qi Norvegia) a Iinanlirii proiectului;

2) Prezentarea si promovarea rezultatului proiectului;

3) comunicarea oportunitililor bilaterale oferite de program, inclusiv orice parteneriat bilateral.

Serviciile de publicitate tebuie sa contina:

Nr.

Cn.
Serviciile ce trebuiesc realizate Perioada de realizare Informatii suplimentare

I - Realizarea evenimentului de lansare a proiectului gi

streaming online pe canalele de comunicare ale companiei

qi site-urile web conexe, inclusiv parteneriate bilaterale

- Realizarea de inregistrari video/imagini care sa

evidentieze situatia ,,inainte de proiect"

- Publicarea unor articole pe site-ul autoritatii cu

videoclipuri/imaginilvinalizAi, pe social media

(Facebook, Linkedln)

- Publicarea unui comunicat de presa intr-un ziar cu un

anunt privind lansarea proiectului

- realizarea unui Roll-up tiparit in policromie

lansarea

proiectului

In perioada 08 30

iunie 2022

Videoclipurile, imaginile

qi/sau interviurile care

docum€nteaza,,situatia

de dinainte" vor fi

contractate unor

profesionigti.

2 - Crearea designului grafic al proiectului

- Proiectarea unei pagini web a proiectului

- Publicarea unor actualiziri online pe site-ul web al

proiectului (creat anterior), inclusiv parteneriate bilaterale

- Realizarea de interviuri, briefing-uri radio, articole in

mass-media sau similare in diferite etape ale implementtrrii

proiectului

- Utilizarea siglelor SEE qi Norvegia Grans

timpul

implementirii

proiectului

In perioada 08 iunie

2022 - 30 decembrie

2023

In Proiectarea paginii web

va fi contractata unor

profesionigti.

3 - Realizarea unor fotografii qi/sau videoclipuri profesionale

care sa evidentieze rezultatului proiectului / povestea de

succes a proiectului qi promovarea contribufiei proiectului

la obiectivele Granturilor SEE qi Norvegiei, inclusiv

obiectiyul bilateral qi parteneriatele cu entitdti ale statului

donator

La finalizarea I

inchiderea proiectului

In perioada 0l

decembrie 2023 - 30

decembrie 2023

La inchiderea

proiectului,

videoclipurile, imaginile

qi/sau interviurile care

documenteazd rezultatele

gi impactul proiectului
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- Se va tipari o bro$ure integral color cu rezultatele obtinute

in proiect, ad6ugand informalii despre autoririfle

finanlatoare, partenerii fi ptr4ile interesate implicate 5i alte

informalii relevante necesare.

- Se va realiza evenimentul de inchidere: vor fi invitali

reprezentanti ai Innovation Norway, Statul Donator qi

Punctul Focal Na$onal, impreunl cu toti partenerii din

proiect gi alli actori relevan{i (Ministerut Energiei din

Rom6nia, ANAR etc.). In cadrul acestui eveniment se vor

realiza in(erviuri- videoclipuri. imagini care vor prezenk

rezultatele si impactuI proiectului.

vor fi contractate unor

profesionigti.

Precizam faptul ci, in func{ie de constr"angerile Autorit?ttii Contractante 9i de situaliile excepgionale care pot interveni,

perioada de desfdqurare a conferintelor poate suferi modificdri, ce vor fi comunicate in t€rmen util Prestatorului, cu cel

pu{in 30 zile inainte. Locul de desfigurare qi perioadele de derulare a conferinlelor vor fi agreate de comun acord.

Operatorul economic va realiza fiecare dintre conceptele creative penmJ serviciile solicitate linand cont de mesajele pi

recomandtrrile fumizate de autoritatea contractanttr.

Propunerile grafice trebuie sd creeze un concept vizual unitar gi recognoscibil corespunzitor identitilfii vizuale stabilittr prin

Manualul de identitate vizualtr al proiectului.

Suportul logistic va fi asigurat in totalitate d€ ofertant.

Eventualele corectii asupra materialelor vor fi efectuate impreunf, cu beneficiarul,

4. Dreptul de autor pi drepturi conexe

Ofertantul se obligtr ca la finalul contractului sd cedeze TUIASI toate drepturile patrimoniale asupra materialelor realizate.

TUIASI are dreptul de reproducere prin orice mijloc Ai sub orice formd, dreptul de distribuire 9i de radiodifuziri gi de

comunicare publici (conform Legii 811996 privind drepturile de autor li dreptu le conexe, cu modifictrri qi completiiri
v 

ulterioare). Toate drepturile de copyright asupra materialelor audio 9i video revin TUIASI. TUIASI are dreptul de

multiplicare gi difuzare nelimitat, prin orice mediu gi in orice format procesat, sau nu, al oricdrei pi4i a materialului audio

sau a celor video, in orice perioadtr de timp.

Utilizarea materialului audio qi a celor video, integral sau fragmente, in cadrul unor programe de radio, la TV, in presa

scrisd sau site-uri, sunt permise numai cu acordul scris al autorit2ttii contractante.

5. Responsabilittr{ile ofertantului

- Va rrspunde de execulia la timp a obligatiilor contractuale 9i de calitatea serviciilor conform cerinFlor prezentului caiet

de sarcini

- Va realiza toate cerintele contractuale respect6nd 9i aplicind cele mai bune practici in domeniu

- Va fumiza la timp informalii 9i date referitoare la serviciile presatate in scopul indeplinirii contractului

- Se va conforma solicittrrilor trasmise de autoritatea contractanttr
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- Va informa de urgenla autoritatea conractanta de orice eveniment sau circumstanli ce impiedica execulia la timp, cu

eficienli 5i conforma contracolui a sarcinilor asumate;

- Va asigura personal calificat corespunzitor pentru a duce la bun sfirqit sarcinile conform ceringelor prezentului caiet de

sarcini:

- Va fi responsabil pentru activitatea personalului qi prestarea serviciilor de calitate conform cerinlelor din caietul de sarcini,

- Toate activittrtile vor fi realizate dup6 oblinerea aprobarii autorittrlii contractante

- Va factura doar dupl ce autoritatea contractang a efectuat receplia serviciilor prestate.

6. Con(inutul Si modul de prezentare a ofertei

Ofertele, orice corespondenta qi documente legate de procedura de atribuire, transmise intre ofertant fi autoritatea

contractan6 trebuie trimise in limba romdntr.

Documentele emise in alti limbtr vor fi prezentate de ofertant numai insolite de traducerea autorizatii in limba romand.

Perioada de valabilitat€ a ofenei- 30 de zile de la data limiti de depunere a ofertelor.

6.1. Documente dc calificare

Ofertantul trebuie sA prezinte urmItoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitiilii profesionale:

- cenificat de inregistrare sau certificat constatator sau statutul organizaliei din care sd rezulte ca operatorul economic este

legal constituit, ctr nu se afltr in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii.

6.2. Proputrerea tehnictr

Propunerea tehnici va fi prezenhta astfel incat sa permitA identificarea cu uqurinla a corespondenlei cu cerinFle caietului

de sarcini qi va respecta in totalitate cerinlele acestuia. in situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus,

ofertele vor fi considerate neconforme.

Oferta tehnice va contine:

l. Informatii generale despre ofertant

2. O descriere amtrnunliti a serviciilor oferite.

3. Declara(ie pe proprie rtrspundere a ofertantului din care str rezulte faptul ctr, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont

de obligaliile referitoare la condiliile privind proteclia muncii care sunt in vigoare in Romdnia, precum qi ci le va respecta

in vederea implementtrrii contractului. Informalii detaliate se pot obline de la Inspeclia Muncii sau de pe site-

ul:http://www. inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html

6.3. Propunerea financisri

Preful ofertei va fi prezentat in Formularul de oferti, care reprezinttr elementul principal al propunerii financiare. Pretul din

Formularul de ofertA va reprezenta preful total ofertat pentru executarea conractului (fara TVA), qi va fi exprimat in lei,

cu doue zecimale.

Ofertan[ii trebuie sa-Si evalueze preprile astfel incat pretul total al ofenei str acopere toate obligaliile contractului

mentionate in Caietul de sarcini. NU se accept6 ajusttrri de prel ale ofertei financiare, pe parcursul derulirii contractului.

Prefurile care se comparA sunt preFrile cuprinse in formularul de oferti in lei farl TVA. Preful maxim estimat, pentru

intregul contract este de 16.618,82 lei ftrA TVA.
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7, Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire a fost stabilit "pretul cel mai scazuf'.

Director proiect ENERGYDAM.
Prof.univ.dr.ing. Dumi?-Marcel Israte
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Intocmit,
Responsabil achizitii Proiect ENERGYDAM,

Ing. Geanina Tigla


