INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Operatorii economici interesaţi:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”
intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de tipărire produse informative si de promovare” in cadrul
proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile
periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253
Legislaţie aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de
atribuire a contractului este achiziția directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul
www.inpm.ro.
Achiziţia va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii cu durata de 2 (două) luni de
la data semnării de către ambele părţi.
Obiectul achiziţiei: ” servicii de tipărire produse informative si de promovare” în cadrul proiectului
”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase
– CONOSCEDE” - ID 66253, Cod CPV: 79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe,
39294100-0 - Produse informative si de promovare
Cerințe tehnice: prestarea ” servicii de tipărire produse informative si de promovare” va include
următoarele:
Pliante
500 buc.
Format A4, 297x210 mm, pliabil în 2, tipărit pe 4
feţe, , hartie lucioasa
Grafica și textul color vor fi vor fi furnizate
prestatorului.
Roll-up
interior

pentru

1 buc.

Dimensiune: 2000 x 800 mm
Prindere cu clips în partea superioară,
Prevazut cu 2 suporti de sustinere pentru o stabilitate
ridicată,
Roll-up să se strângă automat pe un rulou tensionat,
într-o casetă din aluminiu și va avea husa pentru
transport.
Print in policromie cu cerneala tip real solvent, pe
polipropilena sau frontlit banner.
Roll-up-ul va fi inscriptionat, iar textul si imaginile
vor fi furnizate prestatorului.

Panou publicitar
pentru exterior

1 buc.

Dimensiune: 841 mm x 1189 mm (DIN A0)
Panoul va fi din aluminiu anodizat argintiu sau
plastic, cu o grosime de 2 mm.
Print in policromie cu cerneala rezistenta la expunerea
la conditiile de mediu exterior
Panoul va fi inscriptionat, iar textul si imaginile vor fi
furnizate prestatorului.
Ofertantul va asigura montajul panoului in locatia
indicată de Achizitor.

Placă
comemorativă
pentru exterior

1 buc.

Dimensiune : 300 x 200 x 2 mm
Placa comemorativă va fi din aluminiu anodizat
argintiu sau plastic, cu o grosime de 2 mm.
Imprimarea se va face în 3 culori: Albastru închis:
PMS C 187 Roșu: PMS C 647 Negru 70%
Vopsea aplicată la cald, la 80°C pe suprafață și pe

margini. Orificiile de fixare trebuie făcute înainte de
vopsire.
Placa comemorativă va fi inscriptionată, iar textul si
imaginile vor fi furnizate prestatorului.
Ofertantul va asigura montajul panoului in locatia
indicată de Achizitor.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică.
Durata contractului: 2 (două) luni de la data semnării de către ambele părţi.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.540 lei fărăTVA, echivalentul a 343,37 euro (curs euro
4.4850 la data de 09.07.2015)
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: preţul cel mai scăzut pentru
ofertele declarate admisibile.
Data limită până la care se depun ofertele: 20.07.2015, ora 12.00.
Ofertele vor fi redactate în limba română si se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd.
Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, sau la nr. de fax 021.315.78.22.

