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CAIET DE SARCINI 

privind elaborarea spotului pentru promovarea Băncii de Economii 
S.A. la TV 
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1. Scopul  Concursului 

1.1. Selectarea companiei care va prezenta cea mai avantajoasă ofertă pentru bancă privind 
elaborarea spotului pentru promovarea Băncii de Economii S.A. la TV.  

2. Obiectul Concursului  

Obiectul prezentului concurs include următoarele: 

2.1. Elaborarea spotului video conform preţurilor oferite în baza scenariului aprobat (scenariul 
spotului este propus de către Beneficiar); 

3. Modalitatea de desfăşurare a concursului 

3.1. Invitaţia la concurs şi caietul de sarcini vor fi publicate pe site-ul băncii www.bem.md / INFO 
BEM/Tendere 

3.2. Cu scenariul spotului, Ofertanţii pot lua cunoştinţă pe adresa: Columna 104/1, et.2, Secţia 
Marketing 

3.3. În conformitate cu ofertele primite şi ca urmare a analizei lor, va fi determinat câştigătorul 
concursului.  

3.4. După finisarea concursului, banca şi compania câştigătoare vor iniţia negocierea condiţiilor 
contractului, pentru semnarea ulterioară a acestuia.  

4.  Documente obligatorii solicitate de la  Ofertanţi: 

4.1. Date despre ofertant; 

4.1.1. Denumirea, datele de contact, adresa juridică şi fizică a companiei, confirmată prin ştampila şi 
semnătura Ofertantului; 

4.1.2. Copia certificatului de înregistrare a firmei; 

4.1.3. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

4.1.4. Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera 
Înregistrării de Stat; 

4.1.5. Prezentarea copiei rapoartelor financiare (copia Raportului statistic pentru ultimul an); 

4.1.6. Prezentarea a minim 3 scrisori de recomandare de la alţi Beneficiari, cărora li s-au îndeplinit 
lucrări similare; 

5.  Condiţii de solicitare a ofertei  

5.1. Condiţii obligatorii pentru Ofertanţii: 

5.1.1. Experienţa în domeniu nu mai puţin de trei ani. 

5.1.2. Nici o ofertă nu va fi luată în consideraţie dacă preventiv Ofertanţii nu vor lua cunoştinţă cu 
scenariul spotului la adresa indicată mai sus. 

5.2. Va fi indicată perioada de elaborare a ofertei în dependenţă de complexitatea acestuia. (grafică, de 
personal, etc.) 

5.3. Valoare ofertei propuse va constitui preţul de elaborare a spotului pentru promovarea Băncii de 
Economii S.A. la TV şi va include elaborarea în sine a spotului şi adaptarea acestora pentru tipar şi 
alte destinaţii. 

5.4. Toate preţurile vor include TVA, alte taxe și impozite aferente ofertei. 

6. Modul de evaluare şi comparare a ofertelor. 

6.1. Examinarea preventivă 

6.1.1. Fiecare Ofertant poate prezenta oferta pentru elaborare spot doar conform documentelor solicitate 
obligatoriu, în conformitate cu cerinţele specificate in prezentul document p. 4-5; 

http://www.bem.md/
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6.1.2. Oferta determinată ca fiind în mod substanţial neconcordantă poate fi respinsă de către Beneficiar 
şi discordanţa nu poate fi ulterior corectată de către Ofertant; 

6.1.3. Ofertele împachetate şi sigilate trebuie să fie primite de către Beneficiar la adresa specificată şi nu 
mai târziu de data şi ora indicată mai jos; 

6.1.4. Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către ofertant; 

6.1.5. Orice ofertă prezentată Beneficiarului mai târziu de termenul limită indicat va fi respinsă şi 
returnată nedeschisă Ofertantului; 

6.1.6. Ofertele incomplete prezentate vor fi eliminate din concurs. 

6.2. Evaluarea şi compararea ofertelor 

6.2.1. Evaluarea ofertelor de către Beneficiar va fi efectuată pe fiecare ofertă în parte în dependenţă de 
respectarea cerinţelor solicitate de către banca în Caietul de sarcinii.  

6.2.2. Sistemul final de evaluare va fi efectuat în dependenţă de: 

6.2.2.1. Preţul de elaborare a spotului – 70%;   

6.2.2.2. Perioada de elaborare a spotului – 10%; 

6.2.2.3. Experienţa de colaborare anterioară cu Banca de Economii – 20%; 

6.2.2.4. Altele. 

6.2.3. Se va ţine seama de costul serviciilor oferite toate concordate fiind incluse în componenţa evaluării: 

6.2.3.1. Oferirea de reduceri şi alte facilităţi;   

6.2.3.2.  Alte beneficii oferite de câştigător cum ar fi – unele adaptări sau reduceri pentru comenzi 
ulterioare; 

6.2.4. Evaluarea ofertei va fi efectuată după punctajul total acumulat  la oferta  prezentată  conform 
cerinţelor Caietului de sarcini. 

7.  Drepturile Beneficiarului 

7.1. Beneficiarul va examina ofertele în scopul determinării completitudinii lor, dacă au fost comise 
unele erori în calculare, dacă cerinţele solicitate au fost îndeplinite.  

7.2. Beneficiarul are dreptul de a neglija formalităţile, discordanţele sau iregularităţile minore a unei 
oferte care nu influenţează procesul de evaluare.  

7.3. Beneficiarul poate anula rezultatele concursului de tender, în cazul necorespunderii ofertelor 
primite cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, sau dacă la concurs sau înscris mai puţin de doi 
ofertanţi.  

7.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele concursului de tender nule fără 
comunicarea motivelor şi iniţierea unui nou concurs. 

7.5. Beneficiarul îşi asuma dreptul de a negocia condiţii şi facilităţi în vederea obţinerii reducerilor de 
preţ, bonusuri la ofertă prezentată, cu participanţii care au acumulat suma maximală de puncte la 
concursului de tender. 

7.6. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a selecta un singur câștigător al tenderului. 

8. Serviciile obligatorii ce vor fi oferite de Câștigătorul concursului de tender 

8.1. Compania urmează să asigure următoarele servicii: 

8.1.1. Elaborarea spotului în termenul propus prin ofertă, după scenariul existent; 

8.1.2. Dreptul de proprietate asupra spotului urmează a fi transmis în totalitate Beneficiarului; 
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9. Informaţii despre valuta la prezentarea ofertei de tender 
  

Preţurile vor fi prezentate în Euro şi vor include TVA, alte taxe şi impozite aferente ofertei. 

10.  Date de contact  şi informaţii  despre primirea ofertelor. 

10.1. Companiile participante la concurs (Ofertanţii) vor prezenta ofertele sale în adresa Băncii de 
Economii (Beneficiar) către Comisia de Tender la adresa:  Republica Moldova, mun. Chişinău, 
str. Columna 115, Banca de Economii S.A., et. 2, Anticamera. 

10.2.  Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concursul de tender  până 
la data de  23 octombrie  2013, ora: 12:00. 

10.3. Informaţii de contact la numărul de telefon: 022/ 218 221 

 


