
 
 

 

 

 

Invitatie 

In vederea initierii achizitiei, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara –Zona Metropolitana Cluj, 

va invita sa depuneti oferta de pret pentru: 

Denumire:  

Servicii Foto-video pentru proiectul ,,Interventii integrate replicabile pentru locuire 

incluziva si combaterea marginalizarii in Zona Metropolitana Cluj” 

 

Cod CPV  79960000-1-Servicii de fotografiere si servicii conexe 

Data postare: 21.05 2020 

Preţ estimat:  73.714,06 lei exclusiv TVA 

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut 

Data limita de depunere: 25.05.2020  

Termen de executie: de la data semnarii contractului si pana la data finalizarii proiectului (data 

estimata 17.12.2022) 

Ofertele se depun la adresa de email achizitii@adizmc.ro pana cel tarziu la data limita de 

depunere a ofertelor.Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor nu vor fi luate in 

considerare 

Descriere si cerinte: 

Pentru implementarea proiectului“ Intervenţii integrate replicabile pentru locuire incluziva şi 

combaterea marginalizarii in Zona Metropolitana Cluj “, cod PN3007 s-a prevazut in cererea 

de finantare achizitionarea serviciilor foto-video care sa asigure, pe de o parte in conformitate cu 

cerintele finantatorului, premisele bunei informari si comunicari a actiunilor, rezultatelor 

proiectului precum si a statului donator catre publicul tinta. Pe de alta parte serviciile foto-video 

vor asigura documentarea actiunilor proiectului, putand servi si ca o modalitate de monitorizare a 

progresului proiectului. Vor fi realizate astfel 2 videoclipuri in cadrul proiectului: 

mailto:achizitii@adizmc.ro


 
 

 

 

- 1 video de promovare a proiectului, 

- 1 video de promovare a activitatilor cu elevi din scoli, alte materiale. 

Principalele momente ale activitatilor din cadrul proiectului vor fi documentate, in special cele 

de locuire si educatie. Activitatea insumeaza  576 ore pe tot parcursul proiectului. Serviciile 

presupun frecvente deplasari in teren, inclusiv in comunitatea Pata Rat ceea ce implica 

disponibilitatea contractorului de a se deplasa la locatiile de implementare chiar si in 

eventualitatea in care este anuntat cu minim 2 ore inainte. Serviciile implica totodata si 

procesare. Ofertantul va face dovada prestarii serviciilor similare in cel putin o comunitate 

defavorizata (de preferinta, roma) si dovada experientei prestarii de servicii similare in cadrul 

diverselor proiecte ale  organizatiilor internationale de prestigiu 

La elaborarea ofertei, ofertantul va tine cont de pretul unitar/ora atat pentru servicii foto cat si 

pentru elaborarea celor 2 videoclipuri in cadrul proiectului, numarul total de ore prestate fiind de 

576. 

Materialele realizate in cadrul proiectului trebuie sa respecte cerintele manualului de 

implementare (se distribuie la solicitarea ofertantului pe mailul mai sus mentionat) si ale Anexei 

3 la Regulamentele SEE (https://dezvoltare-locala.frds.ro/wp-

content/uploads/2019/12/Annex_3_EEANO_Information_and_Communication_Requirements1.

pdf) si Norvegiene si ale Manualului de comunicare si design pentru Granturile SEE si 

Norvegiene (https://eeagrants.org/resources/2014-2021-communication-and-design-manual). 

Materialele produse in cadrul contractului vor apartine ADI-ZMC. 

Dupa analiza documentatiei depuse ofertantul potential castigator va incarca pretul ofertat pe 

www.e-licitatie.ro la  sectiunea cumparari directe. 

Ofertanti: 

Pret ofertat: 

Castigator: 
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