INVITAȚIE PARTICIPARE
Achiziție directă
Federația PUBLISIND, având sediul în București, str Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, cam. 49,
sector 1, cod postal 010155 vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de
furnizare materiale publicitare.
A.
1.Obiectul contractului: achizitionarea de materiale publicitare în cadrul proiectului Workin Index
cod 2019/101675 conform Caiet de sarcini;
2. Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2022", in baza Scrisorii de acceptare
a grantului de finantare nr. 2019/101675.
3.Coduri CPV: materiale personalizate: bloc notes A5 – 22816100-4, mapa prezentare
-22852000-7, pix personalizat- 30192121-5;
Nr.
crt.

Denumire serviciu

UM

Cantitate Preț
unitar
estimat

Valoarea
Totala

Valoare
totală
estimată

estimata
lei fără Lei
TVA
TVA
notes BUC

fara lei
TVA

cu

100

4,5 lei

450 lei

535,5 lei

Buc.

100

2,5 lei

250 lei

297,5 lei

Pixuri cu corp metalic Cut.
personalizate

100

4,5 lei

450 lei

535,5 lei

1.150 lei

1.368,5
lei

1.

Bloc
personalizate

2.

Mape personalizate

3.

TOTAL:

4.Valoarea totală estimată este de: 1.150 lei fara TVA
5.Modalitatea de atribuie: Achizitie directa
6.Criteriul de atribuire: preţul fara TVA total cel mai scăzut ;

7. Termen maxim de livrare a produselor: 29.02.2020, cheltuieli transport incluse, la sediul Federatiei
PUBLISIND.
8.TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 20.02.2020 ora 12.

B. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
1. Preţul ofertei este în LEI cu TVA
2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc,
ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz,
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel
mai scăzut.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Ofertanţii vor depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate
conform caietului de sarcini
5. NU se acceptă oferte alternative.
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
7. Calificarea ofertantului:
a. Propunere financiară – se face conform FORMULAR
b. Specificatii tehnice grafice - conform ANEXE
8. Condiții de participare: Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și
semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal .Documentele scanate vor
fi trimise pe adresa de e-mail: federatia.publisind@gmail.com.
9. Nu se fac plati in avans.
10. Plata se face in termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii si a
procesului verbal de receptie;
Link-ul, unde se poate accesa documentația de atribuire este www.publisind.ro
Pentru informatii suplimentare sau clarificari ne puteti contacta la telefon: 0727 220 641 sau email federatia.publisind@gmail.com.
Responsabil achizitii

