Nr. 20/05.03.2019

SCRISOARE DE INTENŢIE
BLOCUL NATIONAL SINDICAL, cu sediul în Bucuresti, str. Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3,
cod de inregistrare fiscala nr.7137227, tel. 0213162798, fax. 0213162801, prin reprezentant legal,
in calitate de beneficiar al proiectului “Etica – eficienta, transparenta si intimitate in cariera din
administratie” – cod SIPOCA/MySMIS 177/109967, POCA 2014-2020, Axa prioritară Administratie
publica si sistem judiciar eficiente, CP2/2017 – Cresterea eficientei ONG-urilor si a partenerilor sociali
de a formula politici publice alternative,
vă invită să participaţi la achiziţia de produse informative si de promovare ("Broșuri de
informare"), CPV 39294100-0, conform specificatiilor de mai jos:

-

"Broșuri de informare " - 250 bucati

Descriere: format: policromie,minim 70 pagini interior capsate la mijloc, hartie minim 80 g/mp,offset,
culori 1+1black, hartie coperta 250g/mp, culori 4+0 (cmyk+ 0), finisaje la contur, stanta standard,
Prestatorul va realiza grafica + machete + DTP
Toate materialele informative si de promovare vor fi realizate in conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuala POCA.
Inaintea tiparirii materialelor, prestatorul va obtine acceptul beneficiarului pentru toate aspectele, cum
ar fi: continut, grafica, culori, modalitate personalizare.
Vor fi asigurate fotografii la rezolutie de print pentru ilustrarea materialelor.
SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: materialele sunt necesare pentru asigurarea informarii si
publicitatii proiectului.
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziție directa. În cazul în care condiţiile minime de ofertare
conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut.
Modalitatea de livrare a materialelor: în 5 zile de la data transmiterii comenzii ferme.
Perioada de implementare: comanda ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul
economic până la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea
produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă
Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt operator
economic.
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Valoarea estimată a achiziţiei este de 2650.00 lei fara TVA.
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de
la data limită de depunere a ofertei.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
Pretul ofertei trebuie sa fie ferm.
Plata se va efectua prin ordin de plata.
Oferta va contine:
-

Datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr. inmatriculare, CUI, cont bancar, telefon, email)
Propunerea tehnica si oferta financiara fara TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018, ora 12.00.
Ofertele depuse dupa data si ora mentionate nu vor fi luate in considerare.
Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: diana.chivu@expert-traveler.ro

Responsabil achizitii publice
Virginia Stan
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