	
  

Anunţ Publicitate
Achiziţie de Servicii de Tipărire
Anunţ publicat la data de: 21 decembrie 2010
Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie şi sursele de finanţare ale acestuia:
Saatchi & Saatchi X Publicitate, în calitate de achizitor, cu adresa de contact în strada Calea Şerban Vodă, nr. 133, Clădirile D-E,
sector 4, Bucureşti, România, partener în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/71/6.3/S/34434, contract încheiat pentru
proiectul „Combaterea discriminarii şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
organizează, prin procedură competitivă, achiziţia de servicii de tipărire de materiale de informare şi materiale promovare cursuri,
cod CPV 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare.
Specificaţiile tehnice ale serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziţie – pe baza machetelor puse la dispoziţie
de achizitor, prestatorul va presta servicii de tipărire şi livrare conform specificaţiilor de mai jos:

Nr.

	
  

Servicii

Cantitate

Descriere

100 buc

Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+0,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format închis A5, coperta 300 g/mp plastifiată mat față – verso,
interior 135 g/mp mat, tipar copertă 4+4, tipar interior 4+4,
200 pag. interior, finisări: spirală;
Format închis A5, coperta 300 g/mp plastifiată mat față – verso,
interior 135 g/mp mat, tipar copertă 4+4, tipar interior 4+4,
200 pag. interior, finisări: spirală;
Format închis A5, coperta 300 g/mp plastifiată mat față – verso,
interior 135 g/mp mat, tipar copertă 4+4, tipar interior 4+4,
200 pag. interior, finisări: spirală;
Format închis A5, coperta 300 g/mp plastifiată mat față – verso,
interior 135 g/mp mat, tipar copertă 4+4, tipar interior 4+4,
200 pag. interior, finisări: spirală;

1

Poster centru – model 1

2

Poster centru – model 2

100 buc

3

Poster centru – model 3

100 buc

4

Poster centru – model 4

100 buc

5

Poster cursuri – model 1

200 buc

6

Poster cursuri – model 2

200 buc

7

Poster cursuri – model 3

200 buc

8

Poster cursuri – model 4

200 buc

9

Broșură centru – model 1

1.000 buc

10

Broşură centru – model 2

1.000 buc

11

Broşură centru – model 3

1.000 buc

12

Broşură centru – model 4

1.000 buc
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13

Broşură informaţii generale

1.000 buc

14

Pliant centru – model 1

1.000 buc

15

Pliant centru – model 2

1.000 buc

16

Pliant centru – model 3

1.000 buc

17

Pliant centru – model 4

1.000 buc

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer

20.000 buc
5.000 buc
5.000 buc
5.000 buc
5.000 buc
4.000 buc
4.000 buc
4.000 buc
4.000 buc

27

Flyer informare

50.000 buc

28

Ghid de bune practici în
activitățile de consiliere

1.000 buc

29

Calendar 2011-2012

5.000 buc

30

Mapă

4.000 buc

31

Bloc notes

2.000 buc

32
33

Invitaţie
Banner-up

500 buc
12 buc

informaţii generale
centru – model 1
centru – model 2
centru – model 3
centru – model 4
cursuri – model 1
cursuri – model 2
cursuri – model 3
cursuri – model 4

Coperta suport 300g/mp lucios plastifiat mat 2 feţe, lăcuire
selectivă 1 faţă, format deschis 420 x 210 mm, 1 big, format
închis 210 x 210 mm, tipar 1+1 culori; interior 3 file: format
desfășurat 630 x 210 mm, 2 biguri, format inchis 210 x 210
mm, 2+2 culori, hârtie 150 g/mp, lucios, plastifiat mat fațăverso, lăcuire selectivă față-verso, capse, capsare;
Pliant în formă de Z: format deschis 444 x 210 mm, format
închis 148 x 210 mm, suport 150 g/mp lucios, tipar 4+4,
finisări: biguire - 2 biguri;
Pliant în formă de Z: format deschis 444 x 210 mm, format
închis 148 x 210 mm, suport 150 g/mp lucios, tipar 4+4,
finisări: biguire - 2 biguri;
Pliant în formă de Z: format deschis 444 x 210 mm, format
închis 148 x 210 mm, suport 150 g/mp lucios, tipar 4+4,
finisări: biguire - 2 biguri;
Pliant în formă de Z: format deschis 444 x 210 mm, format
închis 148 x 210 mm, suport 150 g/mp lucios, tipar 4+4,
finisări: biguire - 2 biguri;
Format A5, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format 1/3 A4, suport 135 g/mp lucios, tipar 4+4;
Format A4 deschis, A5 închis, suport 300 g/mp lucios, tipar
4+4, 1 big;
Format închis A5, coperta 250 g/mp lucios, interior 120g/mp
lucios, tipar coperta 4+0, tipar interior 4+4, 12 pagini interior,
finisări: biguire, capsare cu capse omega;
Format 50 x 70 cm, suport 150 g/mp lucios, print 4+4,
autoadeziv pe spate, în colţuri;
Format închis A4, format desfășurat 40 x 53 cm, carton 300
g/mp mat, ştanţă, ștanțare, biguire, print 4+0;
Format A5, coperta suport 250g/mp lucios, tipar 4+0; interior
offset 80 g/mp, 4+0, 50 file, lipire pe cotor;
Format A6, suport 300 g/mp lucios, tipar 4+0;
Roll-up, 0,8 x 2 m, 4+0 print + suport.

Termenele de garanţie aplicabile tuturor materialelor vor curge de la data livrării lor şi vor fi valabile până la data de 03 noiembrie
2012.
Condiţii de livrare: Ofertantul va asigura transportul la adresa şi în termenele prevăzute în documentaţia pentru ofertanţi.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Modalităţi de prezentare a ofertei: oferta tehnică va cuprinde descrierea serviciilor/materialelor, precum şi cantităţile care fac
obiectul acestei achiziţii, ofertantul având obligaţia de a demonstra îndeplinirea tuturor specificaţiilor aferente fiecărui articol
solicitat/ofertat. Se vor respecta toate celelalte condiţii de fond şi de formă conform documentaţiei pentru ofertanţi.
Oferta financiară va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat, şi va respecta toate celelalte condiţii de fond şi de formă conform
documentaţiei pentru ofertanţi.

	
  

2

	
  
De asemenea, ofertanţii au obligaţia de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare, precum şi îndeplinirea/respectarea
tuturor celorlalte condiţii aplicable conform documentaţiei pentru ofertanţi.
Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru obţinerea documentaţiei pentru
ofertanţi şi pentru informaţii suplimentare la adresa de contact mai sus menţionată, la telefon: 031 730 0600, e-mail:
proiecte@saatchi.ro, persoană de contact Liliana Voinescu.
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul limită pentru primirea ofertelor la adresa de contact mai sus-menţionata este 7 ianuarie 2011 ora 17:00.
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