ANUNT DE PARTICIPARE
PENTRU SELECTAREA UNUI ORGANISM / ORGANISME DE IMPLEMENTARE / ÎN CADRUL PROGRAMULUI
MULTINAȚIONAL “GREEN LIFE” – 101015665”PENTRU PROMOVAREA LEGUMELOR PROASPETE DIN UE PE
PIAȚA INTERNĂ (GERMANIA, POLONIA ȘI CEHIA)
Asociația Producatorilor de Legume in Sere din Bulgaria (BGGA), situată în Plovdiv, cu sediul central în str.
Dobrotich nr. 12, 4003, Bulgaria și adresa poștală: Plovdiv, str. Dobrotich 4003,12, Republica Bulgaria, în
calitate de coordonator de proiect împreună cu Beneficiarul - Asociația Națională a Producătorilor de
Legume în Sere, Solarii și Câmp - Legrom (Legrom), România, în conformitate cu Regulamentul (CE)
1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Ordonanța privind condițiile și procedurile de
selecție, implementarea și monitorizare a programelor promoționale pentru produsele agricole și
alimentare, anunță o convocare la licitație pentru selectarea unei organizații care să implementeze
Programul „Green Life – 101015665”. Bugetul total al programului se ridică la suma de 3.391.385,00 EUR.
Măsurile incluse în program, subiectul concursului, combină activități de informare și de promovare pentru o
perioadă de trei ani, iar acestea sunt după cum urmează:
− Relații publice
− Site web și rețele sociale
− Publicitate (broșuri, online, presa scrisă)
− Instrumente de comunicare (publicare, video)
− Evenimente (participare / prezență la târguri comerciale, evenimente B2B, excursii de antrenament,
turnee de prezentare)
− Degustare / POS – promovare
− Alte activități (concursuri de vinuri)
Participanții la concurs / candidații / ar trebui să aibă o experiență și o înregistrare dovedită în domeniu,
axată pe furnizarea serviciilor de publicitate și publicitare în domeniul sectorului agricol, pe piața vinului
și/sau țări terțe și/sau pe piața de interes în ultimii cinci ani. Evaluarea ofertelor și selectarea unei organizații
/ mai multor organizații de implementare în cadrul programului vor fi legate de capacitatea tehnică și
financiară a solicitanților și capacitatea de a implementa Programul, capacitatea și resursele umane ale
acestora, claritatea ofertei / propunerii / raportul preț - calitate și o înțelegere a obiectivelor și cerințelor
Programului.
Toți solicitanții care doresc să participe la licitație își vor depune cererile de participare la procedură la
următoarea adresă: str. Dobrotich nr. 12, 4003, Republica Bulgaria, până cel târziu la 25 noiembrie 2020 sau
prin e-mail la următorul e-mail adrese: office@bapop.org sau asociatia_legrom@yahoo.ro.
Documentația de licitație și clarificările privind procedura pot fi obținute de la punctele de contact specifice
după trimiterea/depunerea cererii de participare la procedură la adresele specificate.
Termenii și metoda de plată vor reflecta contractul semnat cu Comisia Europeană pentru implementarea
programului promoțional „Green Life 101015671– 101015665”, iar toate plățile vor fi efectuate într-un
singur cont, deschis în mod specific în acest scop și specificat în contracte.
Fiecare participant la procedură poate depune o singură ofertă.
Participanții care și-au declarat participarea la procedură trebuie să-și prezinte ofertele, împreună cu toate
anexele la acestea, după cum se specifică în cerințele de licitație până la data de 14.12.2020 (până la ora
15:00) la adresa coordonatorului de proiect BGGA (Plovdiv, 4003 , Str. Dobrotich 12, Republica Bulgaria).
Persoana de contact: Domnul Aurel Tanase
Tel. +40728 63 63 63
E-mail: asociatia_legrom@yahoo.ro

