
Proiect: RBŢEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREAMoBILITĂ1ll łI,ľERNATIVE NEPoLUANTE, Cod SMIS 12839ó
P rog ra m u l Opeľaţio nal Regional (PoR) 201 4-20Ż0
Axa prioritară 4: Sprijiniľea dezvoltării uľbane durabile, Pľioritatea de investi1ii 4E: Promovaľea unorstľategii cu emisii scŁute de dioxid de caľbon pentľu toate tipurile de teľitorii, în special pentľu zonele
urbane, inclusiv pľomovarea mobilite1ii urbane multimodale durabile şi a măsuľilor de adaptare relevantępentru atenuare, obiectivul specific 4.l: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile ľeşedinţă de judeţprin investi1ii bazate pe planuľile de mobilitate urbană duľabilă, în cadrul Programultli opeľaţionalRegional (PoR) 2Ol 4-Ż020.
Beneficiar: UAT Municipiul Slobozia
Nľ. 1116/05.01.2022
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CAIET DE SARCINI

Autoritate contractanta: U.A.T. Municĺpiu| Slobozia
Adresa postala:cu sediulîn Municipiul Slobozia' jude1ul Ialomi1a, str. Episcopiei' nr. l, telefon nr.0243lŻ3140l,faxnr' 0243/2|2149: e-mail office@municipiulslobozia.ro, cod fiscal 436535Ż, cont .BANRo85TREZ24A840302580l02X' deschis'la'lrezoreria ľrłunicipiului Slobozia, cod poştal 92oo23,ľepľezentata pľindl' SoARE DRAGoŞ, în calitate de primar, şi denumită în continuare,,Âutoľitatea contractantă./Achizitoľ,,
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparaľi directe

Tip contľact: Servicii

Denumirea achizitiei: SERVICII DE PROMOVARE PRoIECT FINAN'ľA]' PRIN PoR (BRoŞUlt'I, PLIANTE,AFIŞE, SPoTURI TV/AUDIo, HĂRŢl)
Pľoiectul este finanţat prin Programului operaţional Regional Ż0l4-2O2o
Axa prioritară 4: Sprijinirea ĺĺezvoltării uľbane duľabile

Pľioritatea de investi1ii 4E: Promovarea unor Stľategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentľu toate tipurile deteritoľii' în special pentru zonele urbane, inclusiv pň'ouur.u *oúilita1ĺi urbane 
'ulti'ooul. duľabile şi a măsurilorde adaptare relevante pentru atenuare
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obiectivul specific 4'l: Reducerea emisiilor de caľbon în municipiile reşedinţă de judet prin investiţ ii bazate pep|anurile de mobilitate uľbană duľabilă

CPY z7 934Ż200-5 - Servicii de promovaľe

obiectivul geneľal al pľoiectului,,REŢEA INTEGRATĂ op plsrE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREAľłoslLlrĂTII ALTERNATIVE NEPOLUANTE" este reprezentat de promovarea mobilităçii urbane durabile şireducerea emisiiloľ de gaze cu efect de seră prin implementaľea de măsuri caľe să conducă la reallzareaunui sistemmodem de transport public, care să acopere ceľin1ele şi necesită1ile locuitorilor si să asigure creşterea cotei modale aacestui mod de deplasaľe.

Descľierea contľactului:obiectul contľactului îl reprezintă serviciile de promovare a activită1iloľ proiectului şiconştientizarea popu|aţiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport publiĺ: local de călătoľi.
Prin implementaľea proiectu|ui se va conduce la scadeľea cotei modale a tľansportu|ui cu autoturismul personal, atatca uÍTnare a investitiilor realizaÍe in sistemul de transport public pentru asigurarea unui transport in comun eficient,ľapid' modern si accesibiI - achizitie de autobuze electrice, cat si datorita unor masuľi operationale adiacente' precumpolitica de parcare a Municipiului Slobozia sau actiuni de informare' promovare si constienti zarę pentr. locuitoriimunicipiului, derulate in scopul schimbarii mentalitatilor privind deplasarile zilnice catre moĺJuri de deplasare
ouraDlle, nepoluante.

Campaniile de promovare Se vor derula in perioada de implementare a pľoiectului si vor vizapromovarea mobilităţii
urbane multimodale durabile, respectiv promovaľea utilizárii cu prioritate a transportului public |ocal şi a modurilor
de transport nepoluante şi/sau nemot orizate,dezvo|tate în cadľul acestui proiect.

In vedeľea realizarii actiunilorde promovare a activitatilor proiectu|ui si constientizare apopulatiei cu privire laavantajele/beneficiile utilizarii serviciului de transport public local de calatori, beneficiarul- Muniĺ:ipiul Slobozia isipľopune achizitionaľea serviciilor de pľomovare caľe Vor consta in:

- Realizarea si distribuirea de afise publicitare, de brosuri, bannere si pliante;- Promovarea prin spot-uri video/audio (TV/radio);
- Haľti cu trasee de tľanspoft public/moduľi nemotorizate de transport.

În conformitate cu prevedeľile regu|amentelor europene privind promovarea proiectelor dezvoltate cu fondurieuľopene' publicu| laľg trebuie informat în ceea ce priveşte cóntributiä Uniunii Euľopene la implemi:ntarea politicilorde dezvoltare' cu scopul de a spriji i promovarea transparen1ei utilizării fondurilor europene' generând astfelîncredere în procesul de alocare şi utilizare a acestora.

te în ..Manualul

Tipul de font utilizat |a toate materialele de promovare este Calibľi, confoľm specifica1iilor MIV 2Ol4 -2O2Oaplicabil.

lerare -faptul că
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In acest sens' Prestatorul trebuie să înainteze, în format electronic, în timp util, către Achizitoą toate materialele depromovare' înainte de a efectua realizarea lor propľiu - zisá (confecţionare, imprimaľe, montaľe etc)' Pentrurealizarea macheteloľ şi/sau materialelor ce fac obiectul promovării, Pľestatoľui tľebuie săi obţină acceptulautoľităţii contractante pentľu toate aspectele ce ţin de conţinut, gľaÍică, culoľi, mateľial impľimaľe, tipăľiľe,etc.

După obtinerea avizului din paftea oI, Prestatorul va face toate demersuľile pentľu continuarea contractului,respectiv pentru realizarea materialeloľ de promovare şi/sau ľefacerea acestora în conformitate cu obseľvaţiile oI,pentru o nouă solicitare de avizare.

Ofeľta Íinanciaľa a contľactului de servicii de pľomovaľe va contine defalcat valorilĺ: individuale aleactivitatiloľ/pľoduse pľecizate in anunt pľin completaľea Anexei la Formularul de ofer'at din sectiuneaFoľmulare

Conditii contľact: Saľcinile Pľestatorului sunt in acoĺd cu MIV pentru PoR20l4-2020 si cu masurile de publicitate
finantate in cadru|Proiectului,,REŢEA INTEGRATĂ op plsľË DE BICICLETE PEN].RU FACILITAREA
MoBILITĂTII ALTERNATIVE NEPoLUANTE'' CoD SMIS l28396.

Prevederile prezentu|ui anunt nu anulează, obligatiile Prestatorului de a ľespecta legislatia, instrucţiunile, normative1e
şi standaľdele speciÍice, aplicabile, aflate în vigoaľe la momentul realiňrliactivitătllor şi frră a se limita |a acestea.

SPECIFICATII TEHNICE ALE
POPULATIEI

MATERIALELOR DE PROMOVARE SI CONSTIENTIZARE A

Afise publicitaľe: 50 bucati, format A2, policromie, hartie reciclata 300ýmp, lucioasa;
Realizarea acestuia va include:

elaborare concept, macheta si tipar afise cu informatii si imagini despre proiect, cu
respectarea MIV;
vor conţine, pe lângă imagini si mesaje, datele de contact ale beneficiarului.

o Bľosuľi: 300 bucati
Caracteristici tehnice:

o Policromie,4x4;
o Hartie dublu cretat mat;
o conţinut:aprox' 20 pagini+ coperţi;hârtie interior: l35 g; copeľ1i:250 g, mat;o format finit:A5;
o text (limba română cu diacľitice) + poze
o lucrări/imagini/grafice;
o finisaje: 2 capse, pe latura scuľtă;
o offset printing.

Concept şi machetare conform MIV, respectiv:

'/ Copeľta 4 va include obligatoriu o casetă tehnică ce va conţine următoarele informaçii: textul ,,Investim înviitoľultău! Pľoiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programuĺ operaţional
Regiona| 2014-2020'', titlulproiectului, editorulmateľialului, data publicarii|luna şianul) şidiclaimer-ul
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,,ConţinutuI acestui mateľial nu ľeprezintă în mod obligatoľiu pozi1iaoficială a Uniunii Euľopene sau aGuvemului României'', datele de contact ale beneficiarului care emite publicaţia, precum şi adľesa web
www' i nforegio' ro si pagina de Facebook a programu lu i (facebook. com/i nforegi o.ľo).'/ Pe coperta 4 se va inseľa caseta tehnică si, |a final, textul: Material distribuit gĺatuit.

o Banneľe veľticale: 3 buc (roll-up),
Caľacteristici tehnice:

o Policromie
o format desfăşurat: 250 cm (înălţime) x 80 cm (lăflme);
o poliplan, ľoll-up
o l faţă

o text (limba română cu diacritice) + imagini/grafice;
o husă pentru transport

Plĺante:. l000 buc, cu informatii despre proiect, obiective si rezultatele acestuia:
Caracteristici tehnice:

o foľmat ťlnit:2l cm (înălţime) x 9,83 cm (Iăţime);
o format desftşurat pliante: 2l cm (înălţime) x l9'5 cm (lăţime);
o finisare prin biguiľe - lx biguri/pliant; mateľial: hâľtie lucioasă cca. 135 g; policromieo fa1ălverso;

o text (limba ľomână cu diacľitice) + imagini/grafice;

Prestatorul se Va ocupa de design (concepţie gľafică) şi machetaľe.

DETALII TEHNICE PENTRU spor-uRr AUDIO: 60 secunde

Realizarea acestuia va include:

realizare script;
inľegistrare profesionala in studio;
o voce (announcer);

mixaj;
post-productie;

muzica fundal;

dľepturi de autor 5 ani.

Difuzaľea se va realiza la un post ľadĺo locaVregional _ 60 de dĺfuzăľi spoturi audio.

DETALII TEHNICE PENTRU SPOT-I]RI VIDEO:
lbuc 60 secunde FHD- 1080p-1920x1080He

lbuc 180 secunde FHD- 1080p-l920xt0g0He

lbuc 300 secunde FHD- 1080p-t920xtOB0He
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Realizaľea acesfuia va inc|ude:

servicii producţie şi post-producţie;
scenariu film, text şi înregistrare Voce în studio;
creaţie muzicalá
deplasare filmări; echipă de filmare şi echipament;
preluaľe video cu imagini despre evoluţii|e lucrăľilor din aria pľoiectului, fundal Sonoľ'
dľepturi de autor 5 ani, mixaj;
grafică calculator, prelucľare şi editare video în studio, regie montaj;
filmări aeriene (tip dronă) a amplasamenentului proiectului

Pľestatoľul de seľvicii va cumpăľa spaţii emisie / difuzaľe spot la postuľi locale / ľegionale T,v/Tv online, cuacopeľiľe în judeţul Ialomiţa. Pľestatoľul va asiguľa 30 de difuzĺľi spotuľi video.
În ça'zul realizării unui spot video, după imaginile selectate pentľu a reprezenÍAproiectul/progľamul, va fi inclus uncarton de final pe caľe vor fi aplicate următoarele infoľmaţii, iespectând ordinea de mai jos:

' sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textulFoNDUL EURoPEAN DE DEZVoLTARE REGI9NALĂ;. sigla GUVERNULUI RoMÂNIEI;
. sigla REGIO şi sloganul,,Cálátoriacontinuă!'';
. sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;
' Textul: "Investim în viitoľul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltaľe Regională prin

Programul operaţional Regional Ż0 1 4-2020,, ;

' Disclaimeľ: "Conţinutul acestui mateľial nu reprezintjĺ în mod obligatoriu poziţiaoficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României". Acest disclaimeľ nu se aplică materialelor pľoduse de Ministeľu| Dezvoltăľii
Regionale' Administraçiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru
Programul operaţional Regional.

' pagina de internet a Regio, www.inforegio.ro şi Facebook (facebook.com/inforegio.ľo);
' pe mijlocul cartonului Se poate insera numele proiectului şial beneficiaľului.

. HĂRŢI - 300 buc
Caracteristici tehnice:

o format finit: A3, fă|ţuit 1/3;

o policromie 4x4;
o text (limba română cu diacritice);
o lucľări/graĺice;
o titlu|hă4ii;
o legenda hă4ii;
o scara hăľţii;

Prestatoľul se Va ocupa de design (concepţie grafică) şi machetare.

Prestarea sarcinilor contractuale va demara după emiterea de către Achizitor a unui ordin de Începere, prin care vacomunica Prestatoľului data de început a Contractului. Pľestatoľul va efectua serviciile dupa emiteľea oľdinul deîrncepere.
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Se solicită ca proiectarea şi ľealizarea tuturor mateľialeloľ să se facă în conformitate cu cerinţe|e Manualului deIdentitate Y izualě,, pentru Programul operaçional Regional 2O1 4-2020.
Prestatorul se obligă să efectueze machetarea materia|elor în termen de maxim 15 zilede la transmiterea de cătreachizitor a con1inutuIui acestoľa. Dacă, după trimiterea machetei spre avizare Ia ADR Sud Muntenia, sunt formulateobservaţii cu pľivire la forma şi/sau con1inutul machetei, prestatorul se obligă să refacă machetarea mateľialelor întermen de maxim 2 zile de la ľetransmiteľea de către achizitor a conţinutului conso|idat al acestora, în vedereaobtineľii menţiunii BUN DE TIPAR.
Realizaľea mateľialelor se va face în urma primirii notificăľii din paľtea Autorită1ii Contractante, numai dupăprimiľea avizului favorabil din paftea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia asupľa macheteloľmateľialeloľ pubI icitare.

Prestatorul se obligă să înlocuiască pe cheltuiala sa orice bun ľezultat din prestarea serviciiloľ care nu corespundecalitativ' din punct de vedeľe al formei, funcçionalită1ii sau continutului.

Prezentul contract se incheie pe toată perioada de implementare a pľoiectului, incepand cu data semnarii sale de catrepartile contractante, pľoducand efecte pana la indepliniľea corespunzatoare a tutuľor obligatiilor asumate si realizareasarciniloľ contractuale mentionate. Prestarea servicii|or de promouare se va deru|a' incepand cu data inscrisa inordinul Adminstrativ de Incepeľe a Contľactului, respectiv prima luna a contľactului si până în ultima |una aProiectului (octombľie 2022).

In cazul in care contractul de finanţare al Proiectu|ui se pľe|ungeste, durata prezentului contract se va pľe|ungiautomat.

În situa1ia unor eventuale modificări ale perioadei de implementare a proiectului, se modiflcă coľespunzătoľ şi duratacontractului de servicii de pľomovare şi publicit ate, ftră,a se modifica preţul contractului.

Calendaru[ activităţitor va fi stabitit împreună cu autorĺtatea contractantă în mornentur semnăriicontractului şi va deveni anexă [a contract.

CALENDARUL ACTIVITĂ ŢILoR
Nr.
Crt

Activitate în cadrul
proiectului şi con

serviciilor de promovare a activităţilor
ştientizarea populaţiei cu privire la

avantajele/beneficii lizării servic ului ansport
local lători

Durata estimată/perioacla
recepţionare

până la

-elaboľaľe concept, macheta si tipar afise cu infoľmatii si
imaginidespľe pľoiect, cu respectarea MIV;

Caracteristici tehn ice :

- foľmat A2,
- policromie,
- haľtie reciclata 300g/mp,
- lucioasa

Afise publicitaľe: 50 bucati de la nota de comandă aMaxim 20 ale
Autorităţii contractante
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Caľacteľistici tehnice:
-Policromie, 4x4;
- Hartie dublu cretat mat;
- conţinut:aprox. 20 pagsni+ copeţi;hâľtie interior: l35 g;
copeţi: 250 g,maÍ;
- format finit: A5;
- text (limba română cu diacritice) + poze
- lucľări/imagini/grafi ce;
- finisaje: 2 capse, pe latura scuľtă;
- ofßet pľinting.

Bľosuľi: 300 bucati

-elaboľare concept, macheta si tipaľ bľoşuri cu informatii
si imaginidespľe proiect' cu ľespectaľea MIV;

m 20 zite de [a nota de comandă aMaxi

Autorităţii contractante

Banneľe veľtĺcale: 3 buc (roll-up)

-elaboraľe concept, macheta
i si imagini despľe pľoiect, cu respectarea MIV;

- format desfrşuľaţ 25O cm (înălţime) x 80 cm (lăţime);
- poliplan, roll-up
- l faţá
- text (limba ľomână cu diacľitice) + imagini/grafice;
- husă pentu transpol"t

informati
si tipar banneľe cu

Caľacteristici tehnice:
- Policľomie

m 20 żte de [a nota de comandă aMaxi
Autorităţii Contractante

Caracteľistici tehnice:
-format finit:21 cm (înălţime) x 9,83 cm (lă1ime);
-foľmat desĘurat pliante: 21 cm(înălţime) x 19,5 cm
(lăţime);

Pliante:. 1000 buc

-elaboľare concept, macheta si tipar pliante cu informatii
si 

^ 
imagini despre pľoiect, cu reśpectaľea MIV, cu

infoľmatii despľe pľoiect, obiectíve si ľezultatele
acestuia. Prestatorul se Va ocupa de design (concepţie
grafică) şi machetare.

żle de la nota de comandă aMaxim 30

Autorităţii Contractante
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iľe - l x biguri/p|iant; material: hâľtie

-text (Iimba română cu diacľitice) + imagini/grafice;

-finisare prin bigu

lucioasă cca. l35 g; policľomie
fafilverso;

Realizare spoturi audio60 sec

ionala in studio;

5 ani

Maxim 20 zite de la nota de comandă a
Autoritătii Contractante

Difuzare spoturi audio ó0 sec
- 60 difuzăń

m ĺ0 Żte de la nota de comandă aMaxĺ
Autorită i Contractante

servicii producţie şi post-producţie;
scenariu film, text şi înregistraľe voce în studio;
creaţie muzicală';
deplasare filmări; echipă de filmare şi echipament;
preluare video cu imagini despre evoluţiile lucrărilor din
aria proiectului, fundal sonoą drepturi de autor 5 ani'
mixaj;
gľafică calculator, prelucľare şi editare video în studio,
regie montaj;

filmăľi aeriene (tip dľonă) a amplasamenentului
proiectului

I 080p-
1 920x1 080HQ

zite de [a nota de comandă aMaxim 30

Autorităţii Contractante

l920xl080HQ

seľvicii producţie şi post-pľoducţie;
scenariu film, text şi înľegistľare voce în studio;
cľeaţie muzicală;'
deplasare filmări; echipă de filmare şi echipament;
preluare video cu imagini despľe evolu1iile lucrări|or din
aľia proiectului, fundal Sonor' drepturi de autor 5 ani,
mixaj;

FHD - 1080p-

grafi că calculator, prelucrare şi editare video în studio,

m 30 Żte de [a nota de comandă aMaxi
Autorităţii Contractante
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filmări aeľiene (tip dronă) a amplasamenentului

regie montrj;

proiectului

servicii producţie şi post-producţie;
scenariu film, text şi înregistrare Voce în studio;
cľeaţie muzicalá;
deplasare filmări; echipă de filmare şi echipament;
pľeluare video cu imagini despre evoluţiile lucrărilor din
aria proiectului, fundal sonoą dreptuľi de autor 5 ani,
mixaj;
graficá calculator, prelucrare şi editare video în studio,
regie montaj;

filmări aeriene (tip dronă) a amplasamenentului
pľoiectului

FHD - 1080p-
1920x1080HQ

30 zite de la nota de comandă aMaxim
Autorităţii Contractante

10
1 080p-

1920x1 í0 difuzări
FHD ĺ0 żte de la nota de comandă aMaxim

Contractante
11

1 080p-
1920x1 - 10 difuzăń

FHD m 10 zite de la nota de comandă aMaxi
Autorită i Contractante

12

1 920xí 080HQ_ 1 0 difuzări
1 080p- zile de la nota de comandă a

Autorită Contractante
Maxim 10

í3

-elaboraľe design, machetare şi tipărire

Caracteristici tehnice:
-format finit: A3, ftlçuit113;
- policromie 4x4;
- text (limba română cu diacritice);
- lucrări/grafice;

- titlulhăľtii;
- legenda hă4ii;
- scara hă4ii;

Maxim 30 Żte de [a nota de comandă a
Autorităţii Contractante pentru
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Receptia cantitativa si catitativa a serviciitor/componentetor se va face prin incheierea deprocese verbale de receptie, dupa verificarea conformitatii materialelor livrate cu cerĺntete dincontract' Daca vreunut dĺn produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiitor, achizitoruI aredreptutsa iI respinga, iar prestatoruI areobtigatia, fara a modifica pretutcontractutui:
De a lua masuri pentru ĺnlocuirea produselor refuzate in termen de maxim 48 de ore sauDe a face toate modificarite necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiĺlor tortehnĺce in termen de maxim 48 de ore.
Servicĺi[e vor include obtigatoriu design, grafica, machetare, tiparĺre, inscriptionare etc;.
Materialete de promovare trebuie sa respecte specificatĺile tehnici din prezentut caiet de sarcinĺ.Modalitati de plata:Materialele informative vor Íi predate împreună cu Proces verbal de predare-primire Semnat ŞiSţampilat de hestatoľ' în maxim 5 zile lucrătoare de la expíraľea teľmenului de realizare. Beneficiaľul va emiteProces veľbal de Recepţie în maxim l0 ziIe lucrătoaľe de la încheierea PV de pľedare primiľe.

Achizitorul se ob|igă să plătească preţul către pľesţator în termen de cel muIt 30 de zile de Ia prĺmiľea facturii emisăde călľe Prestatoľ, înbaza proceselor verbale de recepţie calitativă şi cantitativă'

Pot fi eÍ'ectuate plă1i parţiale din contľact , pe baza documentelor justificative emise de prestator, pe masură ceserviciile stipulate în contract sunt prestate efectiv.

Prestatorul va emite factura aferentă serviciului prestat ulterior încheierii de către achizitor a Pľocesu'ui-verbal derecep1ie calitativă şi cantitativă aferent serviciiloľ ce constituie obiecful contractului.
Plata serviciitor prestate se va efectua in baza unor documente justificative:

-Factura fiscala ĺntocmita in conformĺtate cu prevederite legate;
-Procese verbale de receptie semnate de parti.
PrestatoruI va emite cate o factura pentru serviciile prestate'Fĺecare factura Va avea mentionatnr' Contractutui, datete de emitere si scadenta ale facturii respective. Facturite Vor fi trimise, ĺnoriginat, [a adresa specificata de autoritatea contractanta.
Factura va fi emisa dupa semnarea de catre autoritatea contractanta a proĺ:esutui verbal dereceptie calitativa, dupa livrare. Procesut verbal oe recáptie catĺtativa va insoti factura si reprezintaelementul necesar reatizarii ptati.

. Vor fi emise documente justificative specifice, cum ar fi:a ProcesuI verbat de receptĺó cantitaiiva şĺ catĺtativă 
_

' 
Raportut de monitorizare radĺo/tv/ontíne uu.onlinu: data in c re s-a reatizat difuzarea;dovadadifuzăriĺ.

Manager proiect,

Radu Alina
Întocmit, : \'

Asistent managi:ŕ
Dinco Daniel

a

\
'/Snontu bil cu informaľea şi publicitatea,


