Giurgiu, 19 iulie 2012

A fost semnat contractul
„Servicii de publicitate aferente proiectului Sistem de preluare şi
prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz de poluare pe
sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”
Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA
Giurgiu) şi SC PROMO MEDIA SRL au semnat în data de 13 iulie 2012 contractul de „Servicii
de publicitate aferente proiectului Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la
nave şi intervenŃie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA
Giurgiu”.
Contractul are o valoare totală de 60.301,20 lei (inclusiv TVA) şi constă în realizarea
următoarelor servicii:
- Organizarea a 3 conferinŃe de presă, cu invitaŃi din toate ariile de interes public local şi
regional, după semnarea contractului de finanŃare, la atribuirea contractului de lucrări
şi la finalul proiectului;
- Elaborarea a 8 comunicate de presă, la începutul şi la finalul proiectului, precum şi în
momentele cheie ale proiectului;
- Realizarea a 500 pliante şi 100 postere cu informaŃii privind scopul, obiectivele,
activităŃile şi finanŃatorul proiectului, cu respectarea cerinŃelor de vizibilitate
prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul OperaŃional Sectorial Transport 2007-2013, ediŃia II – ianuarie 2012;
- Realizarea a 2 filme de câte 30 de minute, cu imagini şi comentarii despre
implementarea efectivă a proiectului şi cu surprinderea momentelor de început,
intermediare şi finale ale lucrărilor de infrastructură;
- Realizarea de fotografii relevante (la fiecare 2 luni), pentru surprinderea în imagini a
progreselor inregistrate pe parcursul execuŃiei lucrărilor;
- Realizarea a 6 panouri de vizibilitate în porturi, cu inscripŃionare pe ambele feŃe,
panouri ce vor fi menŃinute pe întreaga perioadă de execuŃie a lucrărilor;
- Realizarea a 6 plăci permanente amplasate în porturi, cu inscripŃionare pe ambele feŃe.
În termen de două luni de la finalizarea lucrărilor, plăcile permanente vor fi montate în
locul panourilor de vizibilitate;
- Realizarea a 47 plăcuŃe pentru inscripŃionarea fiecărui bun şi/sau obiect fizic ce
urmează a fi achiziŃionat în cadrul proiectului (nave, utilaje şi echipamente tehnologice
şi de transport, dotări – containere de colectare deşeuri).
Durata contractului este de 17 de luni calendaristice începând de la data constituirii
garanŃei de bună execuŃie, respectiv 16 iulie 2012.
Acest contract de achiziŃie publică face parte din contractul de finanŃare aferent
proiectului “ Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz
de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”, proiect cofinanŃat
de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
OperaŃional Sectorial Transport 2007 – 2013.
Persoane de contact:
Niculae Madin – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro;
Denisa Popazu – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro;

