Anunţ privind procedura de achiziţie publică "cumpărare directă" pentru atribuirea contractului
"tiparire materiale publicitare", finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: " Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori
mecatronica & integronica (M&I)"
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62144
Anunţ privind procedura de achiziţie publică "cumpărare directă" pentru atribuirea contractului
"tiparire materiale publicitare", finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013
Data: 05 Februarie 2013
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii –
INCDMTM, in calitate de Beneficiar in cadrul proiectului, lanseaza invitatia de participare la
procedura de achiziţie „Cumparare directa” pentru atribuirea contractului tiparire materiale
publicitare, oraganizată în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Codul de clasificare CPV:
• 22462000 – 6 Materiale publicitare
Obiectul contractului îl reprezintă tiparire de materiale publicitare - 500 de brosuri A4, necesare
INCDMTM in vederea derularii activitatii A3. Organizarea campaniilor de promovare si
informare.
Specificatii tehnice pentru prestarea serviciilor
Categorie
Obiect
Unitate de Cantitate
achizitie
masura
22462000-6 Brosura
Buc.
500

Specificatii tehnice
- format deschis A3 (6 A3), format
inchis A4;
- numar total pagini cu tot cu coperta:
24 (fata verso)
- print offset, policromie 2 fete
- suport hartie lucioasa interior: de 170
gr/mp
- coperta laminata, hartie 300 gr/mp
- finisare: executie 2 capse metalice la
cotor
- Cantitate: 500 buc.

Specificatiile tehnice şi condiţiile de prezentare a ofertelor pot fi solicitate prin email sau fax la
coordonatele prezentate la rubrica Contact din prezentul anunţ.
Valoarea estimată a serviciilor este de 9.500 LEI cu TVA.

Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare sunt "preţul cel mai scăzut"cu
„respectarea specificatiilor tehnice”. Livrarea se va face in 5 zile de la Comanda ferma. Plata se
va efectua in termen de 45 zile de la livrare.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.02.2013, ora 15.00
Ofertele vor fi depuse, în original, la următoarea adresă:
Contact:
Gheorghe Gheorghe, Manager de proiect
Adresa: Sos. Pantelimon Nr. 6-8, cod postal: 021631, sector 2, Bucuresti
Tel: +40 21 252 30 68; Fax: +40 21 252 34 37
Adresa posta electronica / pagina web:
cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro / www.incdmtm.ro

