Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire a
contractului de furnizare materiale publicitare tiparite in cadrul
proiectului „Femei competente - Femei active pe piata muncii”
1. Cantitatile si specificatiile materialelor ce urmeaza sa fie achizitionate sunt cele
din Caietul de sarcini.
„Centralizator de preturi” este un model pe care fiecare ofertant va trebui sa-l
completeze cu cantitatile si caracreristicile din caietul de sarcini, respectand insa
capatul de tabel si denumirea materialelor.
2. Registrele vor fi personalizate policromie iar la interior vor avea hartie offset 120
gr/mp, imprimare o singura fata
3. Caietele studentesti vor fi personalizate numai pe prima coperta, policromie, iar la
interior vor avea hartie offset 110gr/mp.
4. Dosarele vor fi de carton, culoare rosie, cu sina, personalizate numai pe prima
coperta.Personalizarea se face conform semnaturii proiectului (personalizare sigla).
5. Agendele vor avea coperta de culoare rosie, buretata, material termic imitatie
piele, personalizare sigla (conform semnaturii proiectului).
Interiorul cu filele de calendar, cu banda in partea de sus, textul culoare diferita
fata de banda (doua culori).
Interiorul agendei va fi tiparit cu hartie 90 gr/mp.
6. Mapa va fi stantata cu interiorul netiparit.
7. Bloc notes-ul va avea coperta din carton 350gr/mp cu plastifiere lucioasa, 4+0.
Interiorul va fi tiparit simpla fata, cu banda in partea de sus, ca la agenda, textul
culoare diferita fata de banda.
8. Punga va fi din carton 300gr/mp, lucios, personalizata pe ambele fete.
9. Calendarul de birou va fi cu file pentru doi ani, 24 file, plus coperta. Suportul
va fi din carton, 400gr/mp,policromie cu plastifiere lucioasa, tiparit, policromie
(semnatura proiectului). In interior suportul va fi alb ca si baza.
10. Pozele se vor selecta de catre Achizitor din galeria transmisa de ofertant.
11.Memory stick-ul si pixul vor fi propuse de ofertant, cu respectarea
caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini si vor fi personalizate la doua
culori.
12.Cartile de vizita vor fi pentru 4 persoane.
13. Bannerul este din poliplan.
14. Posterul va fi din hartie 300gr/mp, policromie, plastifiere lucioasa.
15. Informatia pentru materiale va fi transmisa in Word, comanda prin Fax, iar
furnizorul va realiza machetarea si o va transmite Achizitorului in vederea obtinerii
avizului de la OIR POSDRU.
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