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Caiet de Sarcini 

Achiziție directă produse materiale publicitare 

 

Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, având sediul în București, str Maria Ghiculeasa, 

nr.47 ,cam.701 ,  sector 2 , cod postal 023762   vă invită să participaţi la procedura de atribuire a 

contractului de furnizare  materiale publicitare conform specificatiilor tehnice pentru fiecare model. 

1. Obiectul contractului: achizitia  de produse informative si de publicitate necesare in cadrul 

proiectului DialLogos cod SIPOCA 310, cod MySMIS 112266 conform legislației în vigoare 

  2. Sursa de finanţare: Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020", in baza 

contractului de finantare nr. 265/03.10.2018. 

Coduri CPV: materiale publicitare – 22462000-6 : roll up banner 4 buc,  afise A2- 4 buc si afise A3-15 

buc 

Denumire serviciu UM Cantitate Preț 
unitar 
estimat  

Valoare 
totala 
estimata 

Valoare 
totală 
estimată  

lei fără 
TVA 

Lei fara 
TVA 

lei cu TVA 

Roll up banner – conform anexa Buc 4 130 520 618,8 lei 

Afiș A2 – conform anexa Buc. 4 15 60 71,4 lei 

Afiș A3 – conform anexa Buc. 15 4 60 71,4 lei 

PRET TOTAL :       640 761,6 lei 

 

 

Valoarea totală estimată este de:  640 lei fara TVA 

Modalitatea de atribuie: Achizitie directa 

Criteriul de atribuire: preţul fara TVA total cel mai scăzut; 

TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 15.04.2019 ora 12. 
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Specificații tehnice ROLL-UP  

• Sistem expunere tip roll-up banner din suport de aluminiu extrudat, cu picioare de sustinere 

rabatabile si o tija de aluminiu pentru fixare in pozitie desfasurata  

• Se vor personaliza 4 modele diferite  

• Roll-upul se strange automat pe un rulou tensionat, intr-o caseta de aluminiu  

• Contine printul personalizat, pe polipropilena, cu rezolutie de 2400 dpi  

• Printurile roll-upului vor fi in regim de policromie cu cerneala tip real solvent si laminate mat  

• Simulare obligatorie transmisa beneficiarului inainte de productie, pentru BT  

• Imprimarea va fi rezistenta la apa  

• Roll-upul va veni insotit de o geanta textila cu ranforsare interioara, pentru transport si 

protectie  

• Dimensiunile roll-upului desfasurat: L: 100 cm, H: 200 cm  

• Garantie 1 an  

• Personalizarea va respecta intocmai grafica ce va fi transmisa ca model dupa semnarea 

contractului  

• • Furnizorul se asigura ca se respecta intocmai dimensiunile minime impuse si codurile de 

culoare CMYK mentionate in anexa atasata, pentru logourile din headerul afisului, elemente 

de identitate vizuala a programului prevazute in Manualul de Identitate Vizuala POCA , 

precum si fontul obligatoriu Trebuchet MS.  

Specificații tehnice AFISE A3  

• Afise format A3 (dimensiuni 297 x 420 mm)  

• Hartie 135 g., lucioasa dublu cretata  

• Tipar: digital, fata (CMYK 4/0)  

• Color fata (indiferent de gradul de acoperire)  

• Personalizarea va respecta intocmai grafica transmisa ca model (ulterior se va transmite in 

formatul solicitat)  

• Simulare obligatorie transmisa beneficiarului inainte de productie, pentru BT  

• Furnizorul se asigura ca se respecta intocmai dimensiunile minime impuse si codurile de 

culoare CMYK mentionate in anexa atasata, pentru logourile din headerul afisului, elemente 

de identitate vizuala a programului prevazute in Manualul de Identitate Vizuala POCA, precum 

si fontul obligatoriu Trebuchet MS.  

Specificații tehnice AFISE A2  

• Afise format A2 (dimensiuni 420 x 594 mm)  

• Hartie 135 g., lucioasa dublu cretata  
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• Tipar: digital , fata (CMYK 4/0)  

• Color fata (indiferent de gradul de acoperire)  

• Personalizarea va respecta intocmai grafica transmisa ca model (ulterior se va transmite in 

formatul solicitat)  

• Simulare obligatorie transmisa beneficiarului inainte de productie, pentru BT  

• Furnizorul se asigura ca se respecta intocmai dimensiunile minime impuse si codurile de 

culoare CMYK mentionate in anexa atasata, pentru logourile din headerul afisului, elemente 

de identitate vizuala a programului prevazute in Manualul de Identitate Vizuala POCA, precum 

si fontul obligatoriu Trebuchet MS.  

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 

1. Preţul ofertei este în  LEI  fără TVA și va include toate costurile privind furnizarea produselor 

la adresa beneficiarului, 

2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În 

cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților 

respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut. 

3. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

4. Ofertanţii  vor  depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate . 

5. NU se acceptă oferte alternative. 

6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile. 

7. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de:  

Propunere financiară – se face conform  FORMULAR 1 

                                 -specificatiile tehnice- conform ANEXA 

8. Condiții de participare: Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate 

(inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal Documentele scanate vor fi trimise pe 

adresa de e-mail: sindicat.snlp@gmail.com 

9. Nu se fac plati in avans 

10. Plata facturii se face in termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie, de 

ambele parti fara obiectii 

11. Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după 

aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare. 

12. Perioada de garanție a produselor: conform  legislației in vigoare. 

 

Cerințe: 

Livrarea se va face în termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare, 

gratuit, la sediul Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare , Str. Maria Ghiculeasa, 

nr. 47, cam. 701, sector 2, Bucuresti. 

mailto:sindicat.snlp@gmail.com
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Linkul, unde se poate accesa documentația de atribuire este http://www.snlp.ro 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0720.033.054  sau e-mail 

sindicat.snlp@gmail.ro. 

 

Responsabil achizitii 

Mihaela Neacsu 

http://www.snlp.ro/
mailto:sindicat.snlp@gmail.ro.

