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Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor publicitare

prin metoda cererii ofertelor de preţuri

___________________________
                                                                                                                                                                                                                                      (denumirea operatorului economic)

Stimate D-le (D-nă) director,

Vă informăm că se organizeză un concurs prin solicitarea ofertelor privind conceptualizarea şi implementarea a două Campanii Naţionale de
Comunicare în domeniul promovării activităţii de transplant  a organelor, țesutrilor și celulelor, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.386 din 14
mai 2010.

Luînd în considerare experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse mai jos:

 Denumirea autorităţii contractante: Agenţia de Transplant

Organizatorul procedurii de achiziţie: Grupul de lucru pentru achiziţii al Agenţiei de Transplant

Obiectul achiziţiei: servicii publicitare de promovare a activităţilor de donare si transplant de organe, țesuturi și celule umane si evenimentelor
conexe acestora.

Cerințele cărora va corespunde, în mod obligatoriu, obiectul achiziţiei:

Campanie de comunicare pentru promovarea activităţii de donare şi de transplant de organe, țesuturi și celule, care va aborda tematica:

Promovarea activităţii de donare şi transplant de organe, țesuturi și celule în Republica Moldova.

Campania se va desfăşura conform Planului de acţiuni, care presupune multiple activităţi de comunicare. O informaţie mai detaliată privind
conţinutul şi activităţile Campaniei de comunicare este prezentată în Anexa nr.1.
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Operatorii economici interesați să participe la realizarea aceste Campanii urmează să expedieze ofertele, completând tabelele anexate.

Agenţia de publicitate urmează să realizeze următoarele lucrări pentru implementarea campaniei:
§ Campanie de comunicare, dedicată Zilei Internaționale a Donării de Organe și Zilei Transplantului în Republica Moldova (22

octombrie 2012):
- Conceperea campaniei publicitare;
- Elaborarea spotului audio cu mesaj specific Zilei Internaţionale a Donării de Organe și Zilei Transplantului în Republica Moldova;
- Difuzarea spotului audio la 2 staţii radio cu acoperire naţională şi 2 staţii locale;
- Organizarea a minim 3 emisiuni tematice cu participarea reprezentanților Agenției de Transplant la minim 2 posturi TV, dintre care unul să fie

cu acoperire națională;
- Elaborare şi producere materiale promoţionale (agende, pixuri, calendare);
- Organizare unui eveniment de masă pentru serbarea Zilei Internaţionale a Donării de Organe și Zilei Transplantului în Republica Moldova

pe 22 octombrie 2012;
- Plasare spot video la 3 posturi TV, dintre care 1 cu acoperire  națională.

Toate materialele campaniei vor avea o concepţie artistică unică şi urmează a fi elaborate în coordonare cu Agenţia de Transplant.
Toate variantele finale ale materialelor elaborate în cadrul Campaniilor vor fi prezentate Agenţiei de Transplant în format electronic. Variantele

tipărite ale materialelor produse vor fi anexate.

Oferta urmează să includă:
1. Prezentarea companiei (experienţa de lucru în campanii similare);

2. Conceptul creativ al campaniei;
3.   Costurile de elaborare şi implementare a campaniei de comunicare în lei moldoveneşti (Tabelul 1 şi 2, Anexa 2);

4.   Planul media de difuzare a mesajelor publicitare. Argumentarea selectării unui sau altui canal pentru fiecare tip de mesaj. (Tabelul 3,  Anexa
2; Anexa 3);

5.   Planul calendaristic de realizare a lucrărilor (Tabelul 3, Anexa 2);

Notă: Cerinţa primordială pentru ofertele depuse o constituie originalitatea, caracterul adecvat (relevanţa mesajului şi accesibilitatea
pentru grupul-ţintă) precum şi caracterul unic al concepţiei artistice.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor  „30” iulie 2012, orele 09.45  pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, str.Testemiţeanu, 29, et.2 (în incinta

SCR), Grupul de lucru pentru achiziţii;
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Data/ora desfăşurării „30” iulie 2012, orele 10.00  pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, str.Testemiţeanu, 29, et.2 (în incinta SCR), Grupul de

lucru pentru achiziţii;

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi,
pe lista întreagă):

Evaluarea ofertei:
1) cel mai mic preţ;
2) corespunderea ofertei cu criteriile și cerinţele solicitate;

3) relevanța mesajului pentru atingerea scopurilor campaniei;

Evaluarea ofertantului:
1) minim 3 ani de experiență în domeniu;
2) experiență în organizarea campaniilor sociale în ultimii 3 ani;

3) experiență de colaborare cu organizații internaționale.
4) prezentarea a cel puţin 4 spoturi publicitare orientate social de preferinţă cu caracter medical.

Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/prestare a serviciilor: conform contractului de achiziţie.
Valuta şi modul de achitare: lei moldoveneşti.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Modul de întocmire a ofertelor:
1) ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor, condiţiilor;
2) fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant cu aplicarea ştampilei;

3) fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă pentru bunurile/serviciile solicitate.
4) ofertele pot fi prezentate prin poştă sau fax, însă nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1) Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, autentificată cu semnătura directorului şi ştampila ofertantului;

2) Copia certificatului de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deţinătoare de cont, autentificată cu semnătura directorului şi ştampila
ofertantului;
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3) Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice emis de Camera Înregistrării de Stat, copie autentificată cu semnătura directorului şi ştampila
ofertantului;

4) Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Inspectoratul Fiscal -original sau copie autentificată cu
semnătura directorului şi ştampila ofertantului (cu termenul de valabilitate nu mai mare de 15 zile);
      5) Date despre participant cu includerea informației despre fondatori şi privind experiența în organizarea campaniilor sociale în ultimii 3 ani

Condiţiile de contractare: contractul se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 3 zile de la data stabilirii
ofertei cîştigătoare.
Preşedintele Grupului de lucru pentru  achiziții    Igor Codreanu

                                                                                                   Semnătura _______________ L.Ş.

ANEXA nr. 1

Notă informativă

Campanie Naţională de Comunicare (CNC)  în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule.

Scopul campaniei: Promovarea activităţii de donare şi de transplant în Republica Moldova.

Obiectivele campaniei:
1. Informarea populaţiei despre transplantul de organe, ţesuturi şi celule ca metodă contemporană de tratament.
2. Informarea populaţiei şi creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor pe care le poate oferi transplantul de organe ca practică legiferată.
3. Promovarea Agenţiei de Transplant ca instituţie social responsabilă şi modernă.
4. Mediatizarea canalelor prin care persoana poate afla informaţii despre posibilităţile în domeniul transplantului.
5. Susţinerea Zilei europene a donării și Zilei Transplantului în Republica Moldova - 22 octombrie.

Data prezentării materialului:  01 octombrie 2011
Lansarea: 15 octombrie 2011
Perioada de implementare a campaniei: 15-22 octombrie
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Descrierea mesajelor:

1. Transplantul ca speranță pentru viață:
- ce presupune transplantul
- ce organe pot fi transplantate
- beneficiile transplantului.

2. Informarea despre modalitățile prin care persoana poate beneficia de serviciile de transplant  (inclusiv cine poate realiza transplantul și  unde se
paote realiza transplantul), precum și drepturile și obligațiunile persoanei în cadrul acestei proceduri.

3. Agenția de Transplant ca garanţie a corectitudinii acordării serviciilor de transplant.

ANEXA nr. 2

Tabel 1 . Costuri de realizare a activităţilor campaniei
Denumirea activităţii Detalii Cantitate Cost unitate,

inclusiv TVA
Cost total,

inclusiv TVA
Note

Elaborarea conceptului creativ unic,
cu specificațiile de rigoare, pentru

campanie

Campania va promova mesaje centrate pe
Ziua europeană a donării și Zilei

Transplantului în Republica Moldova
1

Producere spot audio Se va produce 1 spot audio, care nu va  depăşi
30 de secunde. Conceptul artistic  trebuie să

fie unic şi să se încadreze în conceptul
Campaniei.

Spotul trebuie adaptat în limba rusă.

1

Difuzare spoturi audio Spoturile audio va fi difuzate la 4(patru)
posturi radio

80 min.

Asigurarea mediatizarii
evenimentelor din cadrul

campaniei.

Reportaje TV, emisiuni radio/TV(cu
participarea repr.Agentiei de transplant),stiri,

portaluri si agentii media. Emisiunile vor
promova mesajele specifice campaniei.

Conceptul artistic trebuie să fie unic şi să se
încadreze în conceptul campaniei.

6 reportaje
2 emisiuni
radio/TV



6

Producere flyere Acestea vor avea forma rinichilor, și un
design atractiv, corespunzător mesajului

transmis, 100x210 mm „Euroformat”, hîrtie
150gr/m², tipar color pe ambele părţi.

6000

Producere stikere Acestea vor avea un aspect și conținut adecvat
promovării Zilei europene a donării și Zilei

Transplantului în Republica Moldova.

2000

Organizarea flashmob Evenimentele trebuie să aibă drept finalitate
antrenarea unui număr mare de participanți

(40-50 persoane în aer liber) pentru
promovarea instituțională a Agenției de

Transplant.

3

Productia  agende format A5, 145x210mm,
352 pagini.

200

Elaborare calendare 70x100mm,anul 2013 5000

Elaborarea pixurilor –culoare galben,
imprimări de culoare albastru, care include

sigla, logo şi inscripţii: Agenţioa de
Transplant, Chişinău, Moldova, tel/fax:+373

22 280512, www.transplant.md.

500

Elaborare și producere materiale
promoționale

Elaborarea calendarelor de perete trimestrial
cu 3 arcuri şi 3 casete friabile 300x600mm.

300

Difuzare spot video Difuzarea la trei posturi TV, dintre care unul
cu acoperire națională, cu apariții în prime-

time

42 min.
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Tabel 3.  Planul de elaborare şi implementare a activităţiilor Campaniei

CAMPANIA DE COMUNICARE
Denumirea Activităţii Termenul de execuţie Termenul de desfăşurare
Elaborarea concepţiei

artistice şi a conţinutului
materialului publicitar

Etapa de elaborare, testare
şi producere

Producerea spoturilor
audio

Etapa de organizare şi
implementare a activităţilor

Difuzare a spoturilor
publicitare Radio

Difuzare a spoturilor
publicitare TV

Ieşire în eter a emisiunilor
televizate

Organizarea evenimentului
special

Monitorizarea şi raportarea

ANEXA nr. 3

Planul media de difuzare a spoturilor şi materialelor informative

Oferta va conţine un plan media, pregătit de Agenţia de Publicitate, în care vor fi indicate: ora
la care va fi difuzat spotul, frecvenţa cu care va fi difuzat spotul şi emisiunile, postul de TV/Radio şi
preţul unui minut de emisie negociat cu acest post.

De asemenea, va fi prezentat preţul total al Planului media şi detalii, ţinând cont de faptul că
AT a planificat minim 10 ieşiri ale spoturilor publicitare la posturile TV, minim câte 10 ieşiri la
posturile radio pe parcursul campaniei de comunicare.
Reţineţi: Difuzarea spoturilor publicitare trebuie să fie iniţiată:

La postul TV:

*Spotul (conform mesajelor descrise în Anexa 1) – în conformitate cu prevederile comenzii
ce urmează a fi înaintată (durata minim 15 minute);

La postul radio:

* Spot 1 –  în conformitate cu prevederile comenzii ce urmează a fi înaintată (minimum 20
minute).


