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CATRE TOTI CEI INTERESATI 

 

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, 

Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa 

transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie: 

 

1. Obiectul contractului: Servicii de publicitate in catalogul “Cooperation for Development” 

realizat de Grupul de Presa MediaUno; 

2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 90 

9/2016 privind achizitiile sectoriale; 

3. Descriere servicii:  

Serviciile oferite vor consta in: 

• Servicii de publicitate in catalogul “Cooperation for Development” realizat de Grupul de 

Presa MediaUno., constand intr-un spatiu editorial de 2 pagini interior (text si imagini). 

 Catalogul “Cooperation for Development” va contine:  

- editoriale: Membri ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene, ai 

Parlamentului României și ai Guvernului, top-managementul companiilor și instituțiilor 

publice și private, formatori de opinie  

- diverse materiale publicistice pe probleme de actualitate, oferind soluții și 

perspective de dezvoltare și cooperare transnațională  

- advertoriale și materiale de prezentare companii, instituții și proiecte 

4. Data limita de depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora 13:00; 

5. Ofertele se pot transmite prin una din urmatoarele metode:  

- prin e-mail la adresa rsandu@nuclearelectrica.ro sau  

- la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia: 

Razvan Sandu – Departament Achizitii; 

6. Ofertele vor fi elaborate in limba romana; 

7. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scazut; 

8. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN; 

9. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere. 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.94 – Razvan Sandu – 

Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail rsandu@nuclearelectrica.ro. 
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