Realizare materiale video de prezentare și promovare proiecte Sustenabilitate și Responsabilitate Socială
- CAIET DE SARCINI –
1. Tipul de servicii solicitate: Realizarea de materiale video de prezentare și promovare proiecte
Sustenabilitate și Responsabilitate Socială.
2. Scurtă descriere: Se solicită oferta pentru realizarea unui numar de pana la 5 clipuri video dinamice,
fiecare video avand o lungime de maxim 3 minute, și urmand un scenariu agreat impreuna cu
echipa de sustenabilitate si responsabilitate sociala.
3. Tipul achiziție: Comandă directă
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA.
4. Termen de livrare: conform planului agreat
5. Locatii pentru realizarea filmărilor: București, Târgu-Mureș, Iași, Suceava și Timișoara
6. Descriere activități, conform tabelului de mai jos:
Activitate

Detalii

Servicii de redactare si editare scenarii pentru cele 5 Prestatorul va colabora cu beneficiarul în redactarea și
clipuri video, împreuna cu beneficiarul

editarea fiecărui scenariu, înainte de realizarea fiecarui
clip. Calendarul filmărilor și a realizării clipurilor pe
parcursul anului vor fi stabilite de comun acord între
prestator și beneficiar. Prestatorul va asigura calitatea
superioară a filmărilor, precum și voice over pentru
toate materialele video.

Acces locații filmare

Locațiile pentru filmări vor fi stabilite de comun acord,
în funcție de proiectele ce urmează a fi promovate.
Transportul la/dintre/către locațiile de filmare va fi
asigurat de furnizorul de servicii. In contextul
pandemiei COVID-19, prestatorul se va asigura că
respectă prevederile și recomandările legislației în
vigoare în momentul realizării filmărilor.

Livrarea materiale

Validarea formei finale a materialelor video se face de
către beneficiar, în urma unui dialog cu prestatorul și în

comformitate cu termenii stability de comun acord.
Materialul se poate preda in format digital.
7. Termene de plată:
45 days EOM - net,

Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord

*EOM=End of Month

ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare
implinirii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea
intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la
data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.

15 days EOM - 2%

In cazul in care Executantul opteaza pentru reducerea cu 30 de zile a

cash discount

termenului general de plata, acesta va acorda Achizitorului un discount de

*EOM=End of Month

2% raportat la valoarea platii. Partile convin de comun acord ca data
scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi
nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de
5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.

15 days - 3% cash

In cazul in care Executantul opteaza pentru termenul general de plata de 15

discount

zile acesta va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea
platii. In aceasta situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a
se mai astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului general de
plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va
avea loc in urmatoarea zi bancara.

8. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani pentru contracte de valori
similare și procesul de calificare este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită Synertrade.
9. Criteriul de atribuire:
Criterii cantitative: Prețul – 50%
Criterii calitative – 50%

Criterii calitative:
Criteriu calitativ

Punctaj

Experiență în realizare de materiale video, pe teren, în 25 puncte pentru experienta in realizarea de
domeniul energiei

materiale video pe teren, inclusiv in domeniul energiei
> 5 ani
20 puncte pentru experiente/cunostinte >3 ani,
10 puncte experiente/cunostinte 1-3 ani,
5 puncte experiente/cunostinte sub 1 an,
0 puncte - fara experienta

Experiență în realizarea de materiale video de 25 puncte – pentru experiență > 5 ani,
promovare a unor proiecte, într-un mediu interactiv si 20 puncte-pentru experiență între 3-5 ani,
dinamic, a caror protagonisti sa fie oameni cu 10 puncte – pentru experienta 2-3 ani,
experienta in munca pe teren

5 puncte – pentru experienta 1-2 ani
0 puncte – fara experienta

10. Oferta va contine:
- Oferta financiara, conform Anexa 1_Formular transmitere oferta financiară.
- În vederea efectuării scorurilor calitative ofertatul va primi drept de acces pe platforma de stocare
OneDrive, pe baza unei adrese de e-mail transmise în prealabil. Adresa de e-mail pentru primirea dreptului
de access se va transmite către sergiu.stoica@eon-romania.ro. Odată primit link-ul de acces, ofertantul va
trimite urmatoarele materiale justificative:
•

CV cu expunerea proiectelor importante și relevante acestei solicitări de achiziție.

•

2 materiale video de promovare ale unor proiecte

•

2 materiale video cu filmări/colaborări cu companii din domeniul energiei

11. Pasi de derulare a procedurii:
- Publicarea solicitarii de achizitie – 01.04.2022
- Solicitări de clarificare a documentatiei 04.04- 06.04.2022 EOB
- Solicitări drept de acces spațiu de stocare OneDrive pentru transmiterea materialor video pentru
efectuarea scorurilor calitative – pana la 06.04.2022 EOD
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 8.04.2022, ora 10.00, prin email la sergiu.stoica@eonromania.ro.

- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii – Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura operatorii economici care nu
respecta criteriile de calificare precum si ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de
participare si documentatia atasata.
Transmitem în ataşament :
• Anexa 1_ Formular transmitere oferta financiară.

