Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlu proiect: „Măsuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!”
Cod SMIS proiect:114955
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Comuna Jurilovca, cu sediul in localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Tulcea,
tel. 0240.563.797, fax 0240.563.799, persoana de contact Silai Violeta georgiana – Manager de
proiect, email primariajurilovca@yahoo.com
DETALII ANUNT CONSULTARE PIATA:
Obiect consultare: Consultare de piata furnizare servicii realizare film antidiscriminare
Descriere consultare: in cadrul proiectului proiectului „Măsuri integrate in comuna Jurilovca Pasi spre dezvoltare locală sustenabilă!”, Cod SMIS proiect:114955, beneficiar Comuna Jurilovca
este prevazut realizarea unui film antidiscriminare. Se va realiza un film de 10 minute, care va
avea si o varianta scurta (promo) care va fi difuzat la televiziunile locale si va aparea pe site-ul
proiectului, precum si pe pagina de facebook a proiectului. In film vor fi prezentate traditiile etniei
rome cu scopul promovarii la nivelul comunitatii a unei atitudini bazate de multiculturalism. Acest
film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila (protectia biodiversitatii). Se va tine cont
ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta,
handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la
serviciile de interes general. Valoarea maxima bugetata pentru realizarea filmului
antidiscriminare este de 36.358,00 lei, fara TVA.
Aspecte supuse consultarii: cercetare cantitativa, calitativa si de pret cu privire la furnizarea
produselor mentionate.
Data limita transmitere propuneri: 08.02.2019, ora 16:00
Data limita consultare: 13.02.2019
Modalitate desfasurare: operatorii economici interesati vor transmite o oferta estimativa, care
va include: realizare clip TV de 10 min, promo, consultanta, concept, filmare pe teren, realizare
concept grafic personalizat, post procesare sunet, editare video, servicii post filmare, etc la
adresa de email primariajurilovca@yahoo.com.Oferta va fi incarcata si in catalogul electronic

SICAP. Se va mentiona in oferta scrisa numarul ofertei din catalogul electronic. Solicitam ca
descrierea produselor sa fie facuta in limba romana.

