Nr. ______/_________

Către,
Referitor la: solicitare de ofertă pentru achiziţionare servicii de editare şi
tipărire pliant
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal
4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta
dumneavoastră de preţ, până în data de 22.03.2013, orele 12.00 la achiziţia publică
având ca obiect achiziţionare „servicii de editare şi tipărire pliant”
Procedura aplicată pentru achiziţia publică sus menţionată este :
 cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă, în
conformitate cu art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
1. Sursa de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat
2. Limba de redactare a ofertei : limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 15.04.2013, inclusiv;
4. Preţul ofertei este ferm în lei;
5. Criteriul utilizat pentru achiziţia produselor susmenţionate : preţul cel mai scăzut/
total produse.
6. Termen de livrare a produselor : până la data de 31.03.2013 inclusiv;
7. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este : 21.03.2013, orele 15.00
la nr. de fax: 037.204.11.14;
8. La oferta de bază:
o NU se acceptă oferte alternative.
9. Plata preţului comenzii ferme se va face cu O.P. în contul de trezorerie al
operatorului economic în perioada 24-31 aprilie 2013, în baza facturii fiscale
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înregistrată la Registratura generală a Ministerului Justiţiei şi a Procesului
verbal de recepţie semnat de ambele părţi.
10. Data limită pentru transmiterea ofertei :22.03.2013, orele 12.00
11. Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 22.03.2013 ora
12.00, prin fax la numărul 037.204.11.04.
Ofertele care nu vor fi trimise pe fax până la data şi ora limită nu vor fi luate
in considerare.
Specificaţii tehnice:
1. Pliant cu următoarele specificaţii:
 Format A4;
 Hârtie dublu cretat lucioasă, 170 g/mp;
 Tipărită policromie faţă/verso;
 Lăcuire UV fată/verso ;
 Finisare: 3 falţuri;
 Grad de acoperire color 100%; grad de acoperire negru 40%;
 Tiraj limba română: 30.000 buc.;
 Tiraj limba neerlandeză: 10.000 buc.;
 Tiraj limba germană: 5.000 buc.;
 Tiraj limba bulgară: 5.000 buc.
Oferta

financiară

va

include

tehnoredactarea,

grafica,

machetarea,

confecţionarea şi livrarea produselor solicitate.
Vă mulţumim.

Serviciul Achizitii Publice
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