Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare
Titlul proiectului: ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile defavorizate din județul Tulcea,
prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”
Contract de finanțare POCU/74/6/18/106346 Nr.înregistrare: 24033/10.04.2018
Cod SMIS 2014+: 106346
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

ANUNT DE PUBLICITATE SICAP NR.61 /ACCED/12.11.2018
DATE DE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
CIF 3430258
Adresa Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, Jud.Tulcea, Tara:Romania
Tel +40 240515 771, fax +40 240511886
e-mail: isjtl@isjtl.edu.ro/isj.tulcea@gmail.com
In atentia: Sorin HOROBEȚ
DENUMIRE CONTRACT
Achiziție de organizare a unei campanii de conștientizare
”TLeducația în comunitate”
DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE
22.11.2018, ORA 17.00
TIP ANUNT: CUMPĂRĂRI DIRECTE

a rolului educație în comunitate

TIP CONTRACT: SERVICII
COD SI DENUMIRE CPV 79341100-7 - Servicii de consultanță în publicitate; 22462000-6 - Materiale
publicitare;
VALOARE ESTIMATA 91.660 RON
CAIET DE SARCINI NR. 60/ACCED/09.11.2018
DESCRIERE CONTRACT:
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, intentioneaza sa achiztioneze servicii de organizare a unei
campanii de conștientizare a rolului educație în comunitate ”TLeducația în comunitate” , in cadrul
proiectului “ACCesibilizarea ofertei de EDucatie si formare pentru comunitati scolare defavorizate din
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judetul Tulcea, prin utilizarea resurselor educationale deschise – ACCED, prin Programul “Scoala
pentru toti”, axa prioritara – Educatie si competente., in conformitate cu caietul de sarcini
nr.60/ACCED/09.11.2018 .
În vederea realizării obiectivelor proiectului, se impune achiziția de servicii realizare strategie,
concept imagine și materiale publicitare TLeducație, în vederea dezvoltării unei campanii de
conștientizare a rolului educației în comunitate.
În această achiziție se va realiză strategia pentru promovarea campaniei “TLeducația în comunitate”,
conceptul de imagine, pagină de Facebook, promovarea targetată a acesteia și setul de materiale
publicitare necesare. Strategia, conceptul de imagine și materialele publicitare vor fi în acord cu
activitatea A6.3.

CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT
Valoarea totala estimata a contractului este de 91.660 lei, fara TVA.
Durata contractului 29 luni .

CONDITII DE PARTICIPARE:
Ofertanții trebuie sa depuna urmatoarele documente:
 Scrisoare de inaintare – Formularul 1;
 Declaratie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice – Formularul 2;
 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice-Formularul 3
 Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice) – Formularul 4
 Propunerea tehnica ( conform caiet de sarcini)
 Propunerea financiara – Formularul 5 si Deviz financiar
CRITERII DE ATRIBUIRE
CEL MAI UN RAPORT CALITATE-PRET
1. Grila de evaluare a propunerilor tehnice - Pondere 50 % - Punctaj maxim factor 50
puncte
2. Grilă de evaluare a propunerilor financiare – Pondere 50 %- Punctaj maxim factor 50
puncte
Punctaj maxim total 100 puncte
Punctajul va fi calculat conform grilei de evaluare din cadrul Caietului de sarcini nr. 60/ACCED
/09.11.2018 .
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INFORMATII SUPLIMENTARE
Termenul limita de primire a ofertelor este 22.11.2018, ora 17.00, prin e-mail: isjtl@isjtl.edu.ro /
isj.tulcea@gmail.com sau prin depunerea directa la sediul institutiei. Oferta transmisa/depusa la o
alta adresa sau dupa data si ora limita, nu va fi luată in considerare.
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