Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 ”Educatie si competente” Prioritatea de investitii 10(i),Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea
accesului egal la invatamantul prescolar,primar si secundar de calitate,inclusiv la parcursuri de invatare formale,non formale si informale pentru
reintegrarea in educatie si formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operatiune compozita OS 6.2,6.4,
Contract POCU/665/6/23/133862, nr. 30524/17.12.2020

ANUNT INTENTIE

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, informează operatorii economici că intenţionează să
achiziţioneze direct, conform art. 43 din Legea nr. 98/2016, SERVICII DE INFORMARE SI
PUBLCITATE necesare implementarii proiectului “REGIO UP”, Contract POCU/665/6/23/133862
şi invită operatorii economici sa transmita oferta până la data de 20.01.2021, ora 10:00, in plic la
sediul din strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Dragasani, judetul Valcea.
1. Denumirea achizitiei: Servicii editare, tiparire si multiplicare materiale publicitare
2. Obiectul achizitiei este prestarea de Servicii editare, tiparire si multiplicare materiale
publicitare necesare desfasurarii activitatii A4.1 din cadrul proiectului
POCU/665/6/23/133862 cu o durata a contractului de 35 luni calendaristice (de la data
semnarii)
3. Servicii, caracteristici, cantitati, adresa de livrare
Caracteristicile tehnice solicitate sunt minime si obligatorii. Toate produsele livrate in
urma prestarii serviciilor trebuie sa fie insotite de toate accesoriile necesare functionarii lor
in parametrii ceruti prin prezentul caiet de sarcini, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea
lor explicita. In cadrul ofertelor vor fi ofertate servicii pentru realizarea tuturor produselor.
Nu se admit oferte partiale.
Livrarea produselor rezultate in urma prestarii serviciilor comandate se va face la
adresa: Liceul Tehnologic Bratianu, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, mun Dragasani,
jud. Valcea
Nr.
crt.

Denumire serviciu

Caracteristici*

UM

Cantitate

1

Editare si realizare Banner

250 x 100 cm

buc

12

2

Editare si realizare roll-up

100 x 200 cm

buc

15

3

Editare si realizare afise

40 x 30 cm

buc

600

4

Editare si realizare pliante

FORMAT A5

buc

3180
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Pretul maxim de achizitie este de 36.000 lei fara TVA si nu poate fi depasit.
Pretul include valoarea cheltuielilor de transport si a ambalajului aferent, precum si toate
cheltuielile si comsioanele care vor fi angajate de furnizor in vederea livrarii produselor.
4. Livrarea si receptia
- Prestarea serviciilor se va efectua in termen de maxim 10 zile de la semnarea
contractului de furnizare, in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu
oferta furnizorului.
- Receptia produselor se va realiza in prezenta reprezentantului furnizorului.
- Produsele trebuie sa fie conforme cu standardele in vigoare.
- Termen de plata: maxim 30 zile de la data receptionarii produselor

