ANUNT ACHIZITIE PUBLICA MATERIALE PROMOTIONALE

- ANUNT ACHIZITIE PUBLICA
- SERVICII MATERIALE PROMOTIONALE COD CPV- 79800000-2
- SERVICII MATERIALE PENTRU VIZIBILITATEA PROIECTULUI COD CPV- 79342200-5

In cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE 2007-2013, Axa prioritara 3 „CRESTEREA ADAPTABILITATII LUCRATORILOR SI A
INTREPRINDERILOR”, DMI 3.3 „DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR SI INCURAJAREA
INITIATIVELOR PARTENERILOR SOCIALI SI SOCIETATII CIVILE, Asociatia “Centrul de
Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila,
implementeaza proiectul „SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL
PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA
REGIUNEA SUD-EST”, nr. contract POSDRU/10/3.3/S/1 si organizeaza procedura de achizitie
publica de servicii materiale promotionale COD CPV- 79800000-2
si servicii materiale pentru vizibilitatea proiectului COD CPV- 79342200-5 dupa cum urmeaza:
1. Data publicarii anuntului: 28.06.2010
2. Scurtă descriere/produse achiziţionate: achiziţie servicii materiale promotionale si
servicii materiale pentru vizibilitatea proiectului
, conform necesarului si specificatiilor tehnice
;
3. Clasificare :
- Servicii materiale promotionale (Servicii tipografice şi servicii conexe) COD CPV79800000-2
- Servicii materiale pentru vizibilitatea proiectului (Servicii de promovare) COD CPV79342200-5
- Specificatiile tehnice:

a) Pix cu mecanism ;
-

personalizate cu sigla Uniunii Europene pe culoarea alb ;
o singura culoare - negru;
forma rotunda;
mecanism de deschidere prin rasucire;
mina pix- 0,7 mm;
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- cantitate: 250 de exemplare
b) Mape prezentare STP-SE;
-

format A4, imprimare policromie fata-verso, carton dublu cretat 250 g/mp;
cotor 7 mm dublu biguit;
buzunar biguit la interior cu decupaj pentru format carte de vizita;
capacitate: 50-60 coli;
culoare fond – portocaliu – RGB- R-255, G- 96, B- 18
tiraj: 250 de exemplare;

c) Brosura prezentare STP-SE;
-

format 21x22 cm, 8 pagini policromie, fullcolor,
carton 170g/mp dublu cretat;
mod de prindere: capsare;
personalizate cu elementele de identitate vizuala conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013;
tiraj: 250 de exemplare

d) Bloc-notess Cod CPV
- personalizate cu elementele de identitate vizuala specifice conform Manualului de
identitate vizuala POSDRU 2007-2013, pe fiecare pagina;
- format A5, 50 file;
- tipar color;
- coperti din carton moale, personalizate, policromie.
- tiraj 250 buc.

e) Roll-up
- personalizate cu elementele de identitate vizuala specifice conform Manualului de
identitate vizuala POSDRU 2007-2013
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- listare color pe PVC în format 80 cm x 200 cm
- rulare automata in caseta;
- tiraj - 2 buc.

f) Genti conferinta
- personalizate cu elementele de identitate vizuala specifice conform Manualului de
identitate vizuala POSDRU 2007-2013( logo 180 x 100 mm);
- material poliester 600 x 300 D;
- culoare negru cu portocaliu;
- cu un compartiment principal si un buzunar jos in fata , cu maner si bretea umar ;
- format 38,5 x 28,5 x3 cm
- tiraj-100 buc.

g) Imprimare si legatorie PRAO
-

format A4, gramaj 60 gr/mp, imprimat cu scris de tip Arial 14;
coperti policromie inscriptioante conform solicitarilor autoritatii contractante;
tehnoredactare in limba romana;
hartie alba, confectionata din hartie offset;
tiparit fata-verso;
imprimare si legare;
brosat termoclei ;
tiraj 50 buc.

1. Procedura de achiziţie: achiziţie directă din Catalogul de servicii/produse şi lucrări de pe
SEAP;
2. Criteriul aplicat: „preţul cel mai scăzut”;
3. Informaţii suplimentare legate de contractul de achizitie: Asociatia « C.I.D.I.E.D.D. »
Braila, Vila Lacramioara, Cod Postal 817026, Lacu Sarat, Jud.
Braila,
Tel: 0239.652706, Fax: 0239.652707, e-mail:
stpse@stpse.ro
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