Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa
participati la achizitia publica de servicii de fotografie pe proiectul -Programul Operațional Regional
2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest, Axa 12
Specificaţii tehnice servicii fotografie 2017
Stilul de fotografiere solicitat este predominant fotojurnalistic, trebuie surprinse toate etapele şi
momentele cheie ale evenimentelor/şedinţelor foto, prin imagini cât mai expresive (detalii şi cadre de
atmosferă), pentru a fi publicate online sau în presă.
Fotografiile vor fi folosite pentru materialele tipărite privind POR 2014-2020 sau vor fi publicate în
secţiunea privind POR 2014-2020 în cadrul site-ului www.nord-vest.ro.
Vor avea loc cinci şedinţe foto, indoor si outdoor, în perioada februarie– decembrie 2017.


durata medie a unei sedinţe foto eveniment este de 4-12 ore;



se vor asigura si fotografii pe loc, pentru publicarea online



vor fi predate aproximativ 100 de fotografii pe fiecare şedinţă foto;



toate fotografiile realizate vor fi fotografii editate primar;



cele mai reuşite 10 fotografii pentru fiecare eveniment vor fi prelucrate avansat
ADR Nord-Vest va anunţa cu minim cinci zile calendaristice înainte locaţia, orele de desfăşurare.
Evenimentele/şedinţele foto pot avea loc în diverse locaţii din regiune, dar logistica (transportul din
Cluj-Napoca la eveniment) va fi asigurată de ADR Nord-Vest.
Fotografiile vor intra in posesia ADR Nord-Vest şi nu vor fi folosite de catre executant, intrând sub
clauza de confidenţialitate.
Valoarea estimata 4440 lei +TVA din care:
Ofertantii interesati, vor publica oferta, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de
atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic

SEAP, la codul CPV 79961000-8 Servicii de fotografie si vor avea denumirea:servicii foto pentru
ADR N-V
Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea
contractanta.
Limba de redactare a ofertei este limba romana.Ofertele financiare se intocmesc cu evidentierea pretului
unitar /sedinta foto si a valorii totale cu si fara TVA . Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din
Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email
secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro, in atentia Biroului de Achizitii Publice.
Termen depunere oferte 19.01.2017

