
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 

intenţionează să achiziţioneze ”servicii tiparire 500 brosuri, 10 suport curs lung, 120 suport curs scurt” 

în 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 5 (cinci) lunide 

la data semnării de către ambele părţi. 

Obiectul achiziţiei:”servicii tiparire 500 brosuri, 10 suport curs lung, 120 suport curs scurt” 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: 

Produs Număr de exemplare Specificatii 

Broșuri  500 •Dimensiune: A5 

•Hartie: 

◦Coperta brosura: hartie dublu cretata mata sau 

luciosa 150-300 g/mp, 

◦Interior brosura: hartie dublu cretata mata sau luciosa 

115-200 g/mp, 

•Finisari: 

◦taiere 

◦plastifiere mata sau lucioasa pe o fata sau fata-verso 

◦lacuire selectiva 

◦legatorie: capsare 

Printare alb-negru și color 

Suport curs lung  10 Hartie alba A4, 80 g/mp  

Nr. de pagini aprox. 75 printate față-verso 

Printare alb-negru și color 

Finisări: leagare cu spirala sau capsare a materialelor 

folosind coperti tiparite color pe carton. 

Suport curs scurt  120 

 

Hartie alba A4, 80 g/mp  

Nr. de pagini  aprox. 50 printate față-verso 

Printare alb-negru și color 

Finisări: leagare cu spirala sau capsare a materialelor 

folosind coperti tiparite color pe carton. 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică. 

Durata contractului: 5 (cinci) luni de la data semnării de către ambele părţi 

Valoarea estimată a achiziţieifără TVAeste de 8100 lei, echivalentul a 1834,11 euro (curs euro 

4.4163 la data de 13.10.2015) 

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: 30 octombrie 2015, ora 12,00. 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd. 

Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de e-

mail laboratorrcb@yahoo.com 


