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CAIET DE SARCINI
PROIECT:

,,Cooperare transfrontalierd eficienti cu scopul cregterii ocupirii for[ei de muncl in judelele
Arad 9i B6k6s", Cod eMS: ROHU405.

Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea de servicii de publicitate: materiale
promotionale si organizarea conferintelor de presa(2 buc).
Liderul de proiect este Funda!ia pentru Dezvoltarea intreprinderilor 86k6s, iar Camera de
Comert, lndustrie si Agricultura a judetului Arad este partener.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd implementarea unui sistern pentru
persoanele care locuiesc in regiunea de grani!5, care s5 suslind cregterea eficientd a ocupirii
forlei de muncd pentru a satisface cerinlele de pe piafa munciigi a reduce lipsa forlei de rnuncS,
care este caracteristici zonei.

l.

Obiectul contractului

Obiectivul general al contractului este achizitia de servicii de publicitate: material
promotionale si organizarea conferintelor de presa (2 buc), cod CPV- 7934100A-6-Servicii de
publicitate, in cadrul proiectului ,,Cooperare transfrontalieri eficienti cu scopul cregterii
ocupdriifo(ei de munci in judelele Arad gi B6k6s", Cod eMS: ROHU4OO.

ll. Descrierea activitatiivizate:
o Realizarea de materiale promotionale;

Organizare conferinta de presa- 2 buc
- Redactarea si trimiterea invitatiilor pentru presa;
- Elaborarea materialelor referitoare la tema expusa;
- Catering (apa, cafea incluse)
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Decorarea salii de conferinte

Specificatiiletehnicepentrumaterialelepromotionale:

Specificatiitehnice pentru brosuri
- Numarultotal de brosuri din cadrul proiectuluieste de 3500 buc.
- Brosurile se realizaza pe baza de comanda din partea beneficiarului, pentru
fiecare eveniment in parte, conform Manualului de ldentitate Vlzuala.
Specificatiitehnicepentruroll-up:
- Trebuie sa includa toate siglele din cadrul proiectului, inclusive motto-ul
lnterreg, sursa de finantare, etc, conform Manualului de ldentitate Vizuala.
Specificatiitehnice pentru etichete autocolante
- Se vor aplica in scopul identificarii echipamnetelor obtinute in cadrul
proiectului.
- Trebuie sa fie confectionate dintr-un material care sa asigure durabilitatea
in timp.
- Vor include sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, logo-ul
Proiectului, sigla proprie CCIA si sursa de finantare, conform Manualului de
ldentitate Vizuala.
- Numarul necesar de etichete autocolante este de aprox. 55 buc.

o
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NOTA: Toate materialele de informare gi comunicare elaborate in cadrul proiectului, vor fi ?n
conformitate cu Manualul de ldentitate Vizuald. Materiale de informare gi comunicare se
realizeaza pe baza de comanda din partea beneficiarului, fiind specificate toate detaliile tehnice.

lV"

Durata de implementare:

Durata contractuala este pana la finalizarea proiectului, respectiv pana in 31.08.2021. Orice
schimbare a perioadei de derulare a uneia din componentele caietului de sarcini se va realiza de
comun acord prin act aditional.

V.

Valoarea estimata
Valoarea estimata pentru serviciile prestate este de 11.765 EURO.

Vl.

Criteriu de atribuire
Comisia de atribuire va evalua gi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile
solicitate, conform criteriului- "prelul cel mai scizut".
Prefurile la care se aplicl criteriul de atribuire, sunt pre[uriin EURO, fara TVA.
Caracteristicile prezentate sunt minimale, iar in masura in care elementete propunerii sunt
inferioare sau nu corespund cerinlelor previzute, oferta va fi considerata neconforma.

