Proiect “Parteneriat pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice” (RO2014_ C2.1_47)

Nr. ……/09.07.2015
Ref.: Solicitare depunere oferta pentru Serviciile tipografice şi servicii conexe
Catre : …………..
Stimate doamne, stimati domni,

INVITATIE DE PARTICIPARE
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului
„Parteneriat pentru dezvoltarea comunitatilor interculturale” – RO2014_C2.1_47, finantat
prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție
Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti
oferta la achizitia directa pentru Serviciile tipografice şi servicii conexe – COD CPV - 798000002.
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.
Achizitor
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” cu sediul in Bucuresti, Str.Jean Alexandru
Steriadi, nr.19, bl.P20BIS, sc.F, ap.78, sector 3, Bucuresti, tel.021/31.29.881, fax: 021/31.29.881,
website: www.amarerromentza.org.
Detalii suplimentare: Coordonator proiect Delia Madalina Grigore, tel.021/31.29.881, fax:021
/31.29.881.
Procedura de atribuire aplicata
Achiziţie directa având în vedere Anexa IV la Contractul de finantare - Procedura pentru
achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de
finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European 2009 -2014.
Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie furnizate
Achizitia pentru serviciile tipografice şi servicii conexe – COD CPV - 79800000-2 consta in:
- achizitionarea serviciilor tipografice şi servicii conexe – pliante, in vederea
implementarii in bune conditii a proiectului proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea
comunittilor interculturale” – RO2014_C2.1_47 conform urmatoarelor Specificatii
tehnice minime:
Denumire

Specificații tehnice minime

serviciu
Servicii de tipografie si

 Servicii machetare,
 Tipărire, precedată de producerea unei probe de culoare
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servicii conexe

 Dimensiune 1/3 A4 finit hartie verde lucioasa, 120 - 200 g/m²,
 Policromie fata/verso;
 Pliere in trei (trifold)
 La finalizarea lucrării, prestatorul va pune la dispoziţia
beneficiarului un CD cu formă finală a lucrării, pregătită pentru
tipar.
 Prezentarea catre achizitor a unui model de pliant spre aprobare,
astfel incat forma acestora să se realizeze în conformitate cu
Ghidul de identitate vizuală.
 Pliantele vor fi predate achizitorului in termen de maxim 4 zile
de la emiterea comenzii, la adresa precizata de catre Achizitor,
locatie la care se va realiza receptia calitativa si cantitativa.

Valoarea estimata totala a achizitiei de fata, conform bugetului proiectului, este de:
4.032,45 lei TVA inclus, respectiv 3.251,98 lei fara TVA.
Modalitatile de plata
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului in contul indicat de prestator.
Contractul mai sus mentionat este cofinantat din Fondului ONG în România —Componenta 2
Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice.
Plata pentru serviciile prestate se va face în contul prestatorului, după furnizarea serviciilor,
emiterea facturii, in conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de
maxim 30 de zile de la data recepției si emiterii facturii.
Livrarea pliantelor se va realiza la adresa: Str. Constantin Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti.
Pliantele vor fi însotite de urmatoarele documente:
 aviz de însotire a marfii;
 proces verbal de predare-primire
 factura fiscala
Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se
transmit ofertele
Oferta financiara si tehnica se poate transmite pana la data de 14.07.2015, ora 16.00 direct pe email rromano@amarerromentza.org sau la punctul de lucru a Asociatiei din Str. Constantin
Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant), persoana
de contact Delia Madalina Grigore, tel.021.312.98.81.
Evaluarea ofertelor
14.07.2015, ora 17.00 la adresa Str. Constantin Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti.
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Criteriul de atribuire a contractului
Preţul cel mai scăzut in conditiile indeplinirii specificatiilor tehnice minime solicitate de catre
Achizitor, a respectarii bugetului si a conditiilor contractuale solicitate.
Oferta care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor este
considerata neconforma.
Ofertele care depășesc prețul estimat fara TVA conform bugetului aferent achizitiei
Servicii tipografice şi servicii conexe prezentat la punctul Categoria si descrierea serviciilor
care urmeaza sa fie furnizate sunt considerate neconforme.
Cu stima,
Delia Madalina Grigore
Coordonator proiect
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”

Georgiana Enache
Director
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”
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