Data: 5.07.2018
ANUNȚ DE ACHIZIȚIE SERVICII DE TIPĂRIRE

Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS, cu sediul social
în Bucureşti, Bd Mareșal Al. Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf. Ecaterina" et.2, sector 1,
în calitate de achizitor, organizează achiziție directă în vederea atribuirii contractului de achiziție de
servicii de tipărire, conform următoarelor specificații tehnice:

Servicii

Specificatii tehnice

u.m.

cantittate

Tiparire roll-up
proiect

latime 100cm; inaltime 200cm; policromie; – latime
85 cm x 200 cm– pret sistem inclus geanta

buc

4

Tiparire afis
proiect

A2, policromie, carton lucios

buc

50

buc

200

buc

200

Tiparire pliant
proiect

A4 cu 4 panouri si un insert A5 (1 foaie A4 pliata
la mijloc si 1 foaie A5) imprimate pe ambele parti;
policromie;
Material textil cu fermoar

Perioada
de livrare

Iulie 2018

Format A4
Tiparire mapa
personalizata

Imprimat personalizat 1 culoare

Septembrie
2018

Carnet -format A5; Coperta fata 4+0 300g Lucios
Coperta spate 200g Lucios fara tipar
Interior 48 pagini 0+0
Brosate in partea de sus ;
Pix- formatul va fi selectionat in limita buget

buc

200

Tiparire diplome
absolvire curs

A4, policromie, carton lucios

buc

70

brosura
machetata aprox
30 pg

coperta policromie, format A4, 32 pg alb-negru
interior, brosat

Tiparire carnet si
pix personalizat

ex.

200

Aprilie
2019

Procedura de atribuire aplicată: achiziție directă, conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: Achiziționarea de servicii de
tiparire, cod CPV 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare este necesară implementării proiectului
,,DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în
interesul copilului” proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional

Capacitate Administrativă. Prestarea serviciilor descrise va fi asigurată în baza graficului de livrare
specificat in tabelul de mai sus.

Durata contractului:
Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de: 07.10.2019.
Termen de plată:Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 zile de la
emiterea facturii. Se va factura în trei tranșe, conform graficului de livrare specificat.

Modul de transmitere și de prezentare a ofertei și adresa la care se transmit ofertele:Ofertele se
depun în plic sigilat și ștampilat la următoarea adresa: CRIPS, mun. Bucureşti, Bd Mareșal Al. Averescu
17, Complexul de Servicii Sociale "Sf. Ecaterina" et.2, sector 1, până la data 11.07.2018, ora 12
(termenul limită). Plicul ofertei va avea specificația ,, servicii de tipărire - DAP Voluntar Dialog, Acțiune
și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului. Ofertele
depuse după termenul limită, vor fi returnate nedeschise.
Oferta tehnică trebuie să respecte specificațiile tehnice minime solicitate prin anunțul de achiziție.
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preț totală. Preţul ofertat se va exprima în lei și va
cuprinde valoarea ofertei, defalcată pe fiecare serviciu in parte și nu va include TVA.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Modalitățile de finanțare și de plată: Contractul este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă. Plata se va face prin virament bancar din contul de
proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator.
Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut al ofertei totale, în condițiile respectării
specificațiilor tehnice minime prevăzute în anunțul de achiziție.
TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către
contractant aferente serviciului livrat, se transfera catre autoritatea contractanta AMPOCA.

Relații suplimentare se pot obține de la adresa de mail contabilitate@crips.ro, responsabil achizitii
dna. Vasile Cristina Daniela.

