
AMTEH International
Str. Radu Voda Nr. 21, Sector 4, Bucuresti
CUI: RO 11446050
J40/572/1999
Cont bancar: RO40BTRLRONCRT0291291101, deschis la BANCA TRANSILVANIA

Sediul Central
Str. Radu Voda Nr. 21, Sector 4, Bucuresti
Telefon: +4 031 805 64 06 Fax: +4 021 330 57 58
E-mail: amteh_international@amteh.ro

                             CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE

 Aceasta achizitive publica este aferenta proiectului  cod SMIS 115999  - Diversificarea activității 
societății AMTEH INTERNATIONAL SRL prin modernizarea dotărilor necesare fabricării de 
echipamente de ventilație si frigorifice 
 
1. Obiectul achiziției:
Servicii de publicitate si informare. 

2. Specificații tehnice :
Serviciile achiziționate  trebuie sa îndeplinească următoarele criterii : 
                                                                                          
-Comunicat de presa lansare proiect (portalul selectat trebuie să aibă un conținut de știri 
generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitatea locală sau regională). Informațiile și 
elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anunțul de presă sunt:
 sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională,
 sigla Guvernului României,
 sigla și sloganul Regio,
 sigla Instrumentelor Structurale în România,
iar în partea de jos: pagina de internet a programului www. inforegio.ro și textul „Investim în 
viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020”.    
    Comunicatul  trebuie făcut într-o publicație generalista online de interes local/regional,portalul 
va avea minim 3000 de vizitatori unici pe luna (se ia in calcul luna de dinaintea lansării 
comunicatului) iar numărul de vizitatori unici  va fi identificat prin:
- declarație a reprezentantului legal al publicației privind nr. de vizitatori unici
-situația care se generează prin activarea butonului trafic.ro 
-situații elaborate de instituții specializate (SATI ) din care reiese nr. de vizitatori unici     
                      
-Comunicat de presa finalizare proiect (portalul selectat trebuie să aibă un conținut de știri 
generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitatea locală sau regională). Informațiile și 
elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anunțul de presă sunt:
 sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională,
 sigla Guvernului României,



 sigla și sloganul Regio,
 sigla Instrumentelor Structurale în România,
iar în partea de jos: pagina de internet a programului www. inforegio.ro și textul „Investim în 
viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020”. 
  
       Comunicatul trebuie făcut intr-o publicație generalista online de interes local/regional,portalul 
va avea minim 3000 de vizitatori unici pe luna (se ia in calcul luna de dinaintea lansarii 
comunicatului) iar numarul de vizitatori unici  va fi identificat prin:
-declaratie a reprezentantului legal al publicației privind nr. de vizitatori unici
-situația care se generează prin activarea butonului trafic.ro 
-situații elaborate de instituții specializate (SATI ) din care reiese nr. de vizitatori unici         

   Comunicatul/anunțul de presă dat publicității la finalizarea proiectului va conține obligatoriu cel 
puțin următoarele informații: numele proiectului/investiției, beneficiarul, obiectivele și rezultatele 
proiectului, valoarea proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și codul MySMIS al 
proiectului. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conține și informații despre 
impactul investiției la nivelul localității/ regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecția 
consumatorului, creșterea calității serviciilor publice etc.). 
                                     
-Autocolante     
trebuie  să conțină următoarele elemente informative obligatorii:
 sigla Uniunii Europene împreună cu numele Fondul European de Dezvoltare Regională,
 sigla Guvernului României,
 sigla Regio și sloganul, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020.
Materialul se va alege, astfel încât să se asigure durabilitatea în timp și la condițiile meteo. Acestea 
vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor pe care se aplică. În funcție de 
spațiul disponibil, se poate aplica autocolantul de 300mm x 300mm sau cel de 100mm x 100mm. 
Pentru rezistența la condițiile meteo sunt recomandate autocolantul PVC și lăcuirea UV. 
Autocolantele/plăcuțele se amplasează în maxim 30 zile de la data achiziției și se păstrează cel 
puțin doi ani de la finalizarea proiectului. 
                                                            
-Panou permanent   
Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt: 
a. logo-ul Uniunii Europene și cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoțit de numele 
Fondului European de Dezvoltare Regională;
b. logo-ul Guvernului României;
c. logo-ul Programului Operațional Regional 2014-2020 și sloganul: “Călătoria continuă!”; 
d. logo-ul Instrumentelor Structurale;
e. numele proiectului; 
f. obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al
acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 
g. numele beneficiarului; 
h. logo-ul beneficiarului; 
i. textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. 

                                                                



-Afis A2                                                                                       
Afișul va conține, pe lângă imagini și mesaje, date de contact. 

 Toate materialele trebuiesc redactate in conformitate cu instrucțiunile AMPOR disponibile in 
arhiva “Informare si publicitate”, atasata prezentei Cereri de oferta.

3. Plata serviciilor prestate :
Plata serviciilor se va face într-o singura tranșa prin OP, în contul de banca al Prestatorului, in 
termen de 30 de zile de la data întocmirii de către responsabilul de contract din partea Amteh 
Internațional  a procesului verbal de acceptanta pentru serviciile aferente contractului. 
Documentele în baza cărora se efectuează plata sunt procesul verbal de acceptanță și factura 
emisă de prestator, înregistrată la autoritatea contractanta. 

4. Acceptanta serviciilor 
Acceptanța serviciilor se va face de către responsabilul de contract desemnat din partea 
Achizitorului prin confruntarea cu prevederile prezentului Caiet de sarcini si a documentelor 
aferente ( instrucțiunile AMPOR). 

5. Criteriul de atribuire 
Se va aplica criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut”, cu condiția ca propunerea tehnică să 
corespundă cerințelor impuse de autoritatea contractantă în caietul de sarcini.

6. Atribuțiile si responsabilitățile părților

 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:
a. asigurarea planificării resurselor în raport cu termenele stabilite pentru derularea 
contractului; 
b. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate 
de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectului contractului;
c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și
pentru personal), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru implementarea 
contractului ;
d. îndeplinirea obligațiilor contractuale în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
e. colaborarea cu personalul Autorității contractante alocat pentru derularea și 
implementarea contractului (coordonarea activităților, intervenții în termenele solicitate).
f. asigurarea personalului adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și 
profesionale);
g. asigurarea în permanență a disponibilității resurselor umane/materiale necesare;
h. numirea persoanei responsabile cu derularea contractului;
i. atenționarea autorității contractante asupra oricărui element care poate să pună în pericol 
îndeplinirea la timp și corespunzătoare a unei activități;

  Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a. punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile necesare acestuia 
pentru derularea contractului;
b. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;



c. numirea persoanei responsabile cu derularea contractului;
d. emiterea proceselor verbale de acceptanță a serviciilor prestate;
e. plata serviciilor prestate conform clauzelor contractuale.

7. Prezentarea ofertei 

 În cadrul ofertei, operatorii economici vor prezenta propunere financiară și își vor asuma 
îndeplinirea contractului în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.
Oferta va fi însoțită de:
i. Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relațiilor de munca si privind respectarea legislației de securitate si sănătate in munca.
ii. Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a 
contractului, vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date.
 
8. Mod transmitere oferta si data limita 

Data limita transmite oferta : 17.05.2019 ora 12:00.
Oferta trebuie transmisa pe adresa de email : amteh_international@amteh.ro sau via fax : +4 021 
330 57 58


