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CRITERIU DE ADJUDECARE:Raport calitate-pret. 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

Servicii de tipărire și furnizare materialele de animare, promotionale, 
inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii) în cadrul 
proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, este finanţat prin 
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL 
SUB-MASURII 19.4,   

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru 
incheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza 
cărora operatorii economici işi vor elabora oferta.  

Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii 
detaliate privind materialele de animare, promotionale inclusiv personalizate pentru 
organizare eveniment(targ de traditii) si a conceptului grafic aferent acestora ce se 
doresc a fi achizitionate, respectiv: banner mare, roll-up, ecusoane, pliante, 
diplome, blocnotesA5, memory stik, pixuri in cadrul proiectului  „Sprijin pentru 
cheltuieli de functionare si animare”, finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4,   
 

Date privind procedura aplicată  
Ţinând seama de prevederile Legii 98/2016 şi dispoziţiile HG nr.395/2016  privind  

achizitiile si atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi de valoarea estimată a 
contractului Servicii de tipărire și furnizare materialele de animare, promotionale, 
inclusiv personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii), procedura de 
atribuire a acestui contract este achizitie directa.  

Achizitia se va face prin preluarea din catalogul electronic din SEAP, sau daca aceasta nu se 
poate finaliza prin preluare din catalog, se va publica un anunt publicitar sau se vor transmite 
invitatii de participare  

       Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe 
minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului 
de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 



 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul 
de sarcini.. 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 

              Asociaţia Grup de Actiune Locala GAL „Parâng”, com Polovragi, sat Polovragi, nr. 
293 A, jud. Gorj in calitate de Beneficiar avand CUI 31061547.  
 
2. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 
Titlul proiectului : „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, este 

finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN 
CADRUL SUB-MASURII 19.4. 
 

În data de 11.11.2016 a fost semnat Contractul de finanţare Subsecvent 
nr.C19401061011642011982 , între AGENTIA PENTRU FINANTAREA 
INVESTITIILOR RURALE-ROMANIA  si  Asociatia  Grup de Actiune Locala 
“Parang ” recunoscut de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de 
selectie din data de 04.08.2016 
 
3. Denumirea produselor și serviciilor achiziţionate  

Necesitatea achiziţionării produselor și serviciilor care fac obiectul 
acestui contract.  

Achiziţia produselor care fac obiectul acestui contract este necesară pentru 
animarea si promovare in cadrul evenimentului(targ de traditii) organizat de GAL, pe tot 
parcursul proiectului prin diferite forme și pe diferite canale de comunicare si este 
necesarea pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 
animare” contract  nr C19401061011642011982, SUB-MASURA 19.4 

4. Descrierea materialelor de promovare si a conceptului grafic 
aferent acestora 

4.1 Obiectul contractului  

Servicii de tipărire și furnizare materiale de animare si promovare în 
cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”, este finanţat prin 
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL 
SUB-MASURII 19.4,   

Ofertantul va furniza urmatoarele materialele de animare, promotionale,inclusiv 
personalizate pentru organizare eveniment(targ de traditii) și conceptul grafic aferent 
acestora: 

banner mare, roll-up, ecusoane, pliante, diplome, blocnotesA5,memory stik, pixuri; 

4.2. Cerinţe tehnice  

La elaborarea propunerii tehnice cît și în prestarea serviciilor, operatorii economici 
participanţi la procedură trebuie să ţină seama de cerințele tehnice generale şi de 



 

cerințele tehnice specifice și să furnizeze materialele solicitate.  

4.3. Cerinţe tehnice generale  

În elaborarea ofertei operatorii economici participanţi la procedura vor îndeplini 
următoarele cerinţe tehnice generale:  

A. Cerinte obligatorii cu privire la executarea materialelor  în cadrul contractului  

A.1. Machetele tuturor materialelor se vor realiza într-un interval de până la 10 zile 
lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme de către beneficiar, comandă ce se va 
realiza dupa semnarea contractului.  

A.2.. Pentru toate materiale ce vor fi realizate, Ofertantul va prezenta minimum 2 
concepte creative. 

A.3. Conceptele creative se vor realiza in maxim 5 zile de la transmiterea comenzii ferme 
de catre beneficiar, comanda ce se va realiza dupa semnarea contractului. 

A.4. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice 
alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute in executarea sau ca 
urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi 
proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum 
consideră necesar. 

A.5. Machetarea tuturor materialelor se va face folosind texte realizate de Ofertant in 
baza informatiilor puse la dispoziție de către Beneficiar și asigurând ilustrații foto 
reprezentative pentru proiect.  

A.6. Materialele se vor comanda ferm după semnarea contractului și se vor produce și 
livra la sediul Autoritații Contractante, în concordanță cu calendarul evenimentelor.  

A.7. Toate materialele ce vor fi realizate dupa semnarea contractului vor primi bun de 
tipar/execuție/difuzare de la beneficiar în baza unei comenzi ferme transmisă în scris.  

A.8. Toate materialele se predau pe baza de Proces Verbal realizat de către Prestator și 
semnat de Prestator și Beneficiar. 

A.9. Pentru fiecare serviciu realizat beneficiarul va da Bunul de Tipar (BT) pe varianta 
print. Pentru aceasta Prestatorul va prezenta 2 exemplare martor pe care va obtine BT-ul 
Beneficiarului: unul care va ramane la Beneficiar si unul care va însoți, pentru 
conformitate comanda finală.  

A.10. Vor fi asigurate fotografii la rezoluție de print pentru ilustrarea materialelor 
promoționale.  

4.4. Cerinţe tehnice specifice  

La elaborarea propunerii tehnice cât și în prestarea serviciilor, operatorii economici 
participanţi la procedură trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice din tabelul 
de mai jos și să furnizeze materialele solicitate. 

Toate materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru 



 

asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate Romaniei vor fi 
personalizate cu conceptul grafic aferent. 

 
CHELTUIELI	CU	MATERIALE	DE	ANIMARE	si	MATERIALE	

PROMOTIONALE	inclusiv	personalizate	pentru	organizare	
eveniment(targ	de	traditii)	

 Nr 
Crt 

Denumir Cant. 
-Buc- 

Caracteristici Tehnice 

1 Banner Mare 
 

1 Dimensiune 2x1 m, realizat din material rezistent la 
intemperii, rezistenta buna la imagine in timp. 

2 Roll-up 1 Dimensiune 85x200 cm, realizat din material rezistent la 
intemperii, rezistenta buna la imagine in timp.  

3 Ecusoane 20 Dimensiune 6,8x10 cm, sistem de prindere: ac de 
siguranta, magnet dreptunghiular plat, lantisor metalic 
sau din plastic, sistem 2 in 1(ac+clips).  

4 Pliante 200 Format desfasurat A4, color fata/verso, support de carton  
dublu-cerat. 

5 Diplome 20 Realizata din carton, tipar rezistent in timp, color,format 
A4. 

6 Blocnotes-uri A5 20 40 file, prindere spirala metalica  
7 Memory Stick 20 Memory Stick personalizate (16GB) 

  8 Pix-uri 20 Material Plastic. 
 
NOTA: Machetarea tuturor materialelor se va face folosind texte, imagini, contexte 
grafice, ilustratii foto puse la dispozitie de catre beneficiar.  
 
DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI 
 

Contractul de Servicii de tipărire și furnizare materialele intră în vigoare de la data 
semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la data îndeplinirii tuturor 
obligaţiilor ce derivă din contract, dar nu mai tarziu de 31.12.2017. 

Pretul prezentului contract va ramane ferm pe toata durata contractului. 
 
Cerinte cu privire la prezentarea propunerii tehnice  
 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în 
prezentul Caiet de sarcini. 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a 
corespondenţei cu toate cerinţele minime impuse în Caietul de sarcini. 
Aceste condiţii sunt obligatorii, iar ofertele care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile sunt 
descalificate. 
 
Condiţii de calitate, verificări calitative  
 



 

Constatarea calităţii produselor tipărite se face de responsabilii desemnaţi de către 
autoritatea contractantă. 
Calitatea  produselor tipărite descrise în prezentul Caiet de sarcini se verifică : 
a)prin sondaj, în timpul lucrului, de către prestator şi beneficiar, respectiv de organele 
superioare ierarhice ale acestora; 
b) calitatea şi cantitatea produselor tipărite se analizează în comisie prestator-beneficiar 
sau delegaţii împuterniciți ai acestora. Pe baza analizei comisiei prestator-beneficiar se va 
face plata prestaţiei. 
c)produsele  utilizate  pentru tipărire să nu afecteze sănătatea oamenilor şi să respecte 
normele de  protecţia mediului; 
 
 
 
 
Oferta va fi însoţită de  declaratiile al caror model se regasesc  in Anexa nr 1 si 
de alte documente dupa cum urmeaza: 

1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165, art. 167 din legea 98/2016 
privind achizitiile publice.  

2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in Legea 98/2016.  
3. Certificat de Inregistrare (CUI) emis de ONRC - in copie semnat si stampilat de catre 

reprezentantul legal cu mentiunea "Conform cu originalul".  
4. Certificat constatator eliberat de ONRC-in copie, semnat de ofertant pentru conformitate cu 

originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire 
la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de 
plata. 
 
 
 
  
 
 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul Asociatiei Grup de Actiune Locala 
„PARANG” din Comuna Polovragi, sat Polovragi nr 293A, jud Gorj, sau telefonic la 
numerele de telefon 0253476215,0786869151,  email: gal_parang@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:                                                                                                                                      
Manager Proiect                                                                                                                     
Dogaru Constantin                                                                                   


