MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
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Nr. 5124/05.04.2016

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE FURNIZARE PACHETE DE INGRIJIRE
PERSONALA - PROIECT RO 19.03
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Pachete de ingrijire
personala pentru proiect RO 19.03, prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de
publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Produsele se încadrează în următorul cod CPV: 33700000-7
Conditii contract:
1.Se va incheia un contract de furnizare produse, cu un singur operator economic.
2.Termenul de realizare si livrare la destinatiile finale ale pachetelor: 30 zile calendaristice de la
data semnarii contractului.
3.Orice pachet care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi inlocuit in
maxim 15 zile calendaristice.
4.Se va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a
contractului, in maxim 5 zile de la semnarea contractului.
5.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 90 zile, avand caracter ferm si obligatoriu
din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
6.Plata pentru aceste produse se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.
Conditii participare:
1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat).
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea
conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG
34/2006
5. Fisa de informatii generale a operatorului si declaratie de IMM dupa caz.
6. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de
deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele

care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in
evaluare.
Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de
sarcini.
Termen limita primire oferte:
12.04.2016 ora 10.00
Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 12.04.2016 ora 10.00 in plic
la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica in detaliu pentru fiecare dintre elementele
constitutive ale pachetelor, propunerea finaciara conform model anexat si
documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in
caietul de sarcini.
4. Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP
in termen de 2 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are
obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In
caz contrar autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat
ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.
6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925
Documente anexate:
- Model fisa informatii generale
- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese
- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
- Model oferta financiara
ATENTIONARE:
Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in
catalogul electronic astfel:
- sub codul CPV: 33700000-7, cu denumirea “Pachete de ingrijire personala pentru
proiect RO 19.03”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site
INSP ”
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim
anticipat.
DIRECTOR GENERAL
Dr. Dan Mihai Marius

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

2012

2013

2014

Media cifrei de afaceri

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de
către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea
si datele de identificare ale operatorului economic)
a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări
ulterioare.
b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante conform
anexei.
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de
administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nume Prenume
Dan Mihai Marius

Functie
Director general

Sementov Gabriel
Galan Adriana
Obreja Doina Carmen
Vintila Daniela
Voicu Maria
Raduca Tatiana
Ursu Ciprian
Mitroi Gabriela
Despa Gheorghe
Radulescu Silviu
Radulescu Maria

Director gen adj. Economic
Manager proiect RO 19.03
Presedinte comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare

Membru de rezerva comisie evaluare
Membru de rezerva comisie evaluare
Membru de rezerva comisie evaluare
Membru de rezerva comisie evaluare

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181
din O.U.G. 34/2006

DECLARATIE
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de ................
(zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 181 lit. a) si c1) – e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata
prin Legea nr. 337/2006, respectiv:
a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate
de judecatorul-sindic;
b) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
d) nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru atribuirea contractului

1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii.............................,
reprezentanti
ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de
.......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de
................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de
___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

|_| depunem oferta alternativa.

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE
FURNIZARE PACHETE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
Caietul de sarcini face parte integrantă din invitatia de procedura interna pentru atribuirea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
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 minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse sau
servicii inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi
va fi respinsă.
Obiectul contractului
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia a două tipuri de pachete conţinând produse de îngrijire
personală şi prestarea de servicii de tehnoredactare, tiparire, ambalare si transport.
Descrierea pachetelor
Nr.
crt.
1.

Descrierea pachetului 1
Pachet 1 (pachet copii)
Pachetul 1 având adresabilitate copii peste 6 ani va avea următorul conţinut:
- Pasta de dinţi pentru copii
- Periuţa de dinţi pentru copii
- Creion cu radieră
- Ascutitoare cu container
- Caiet 48 file dictando
- Caiet 48 file matematică
- Prosop
- Mapă din plastic cu capsa
Specificaţii tehnice ale produselor componente
1.1 Pastă de dinţi pentru copii
Pastă de dinţi pentru copii în varstă de peste 3 ani cu prezentare în recipient sub
forma de tub şi având imprimată o grafica atractiva pentru copii, de preferinţă
personaje din desene animate.
Cantitatea minima: 50 ml
Termen minim de valabilitate: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.2 Periuţă de dinţi pentru copii

Periuţă de dinţi va avea adresabilitate pentru copii cu vârsta de peste 6 ani, va
avea culori atractive copiilor şi un design al manerului care să reprezinte animale
sau plante.
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.3 Creion cu radieră
Creion cu radieră în capat
Forma cilindrică.
Desen cu tabala inmulţirii
Calitate HB
Diametru 7-8 mm
Lungime 190 mm
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.4 Ascuţitoare dublă cu container
Ascuţitoare din plastic cu zonă de ascutire metalică
Două zone de ascuţire de 6 şi 8 mm
Container (compartiment pentru aşchii) transparent, de dimensiune mare
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.5 Caiet 48 file dictando
Caiet 48 file.
Format A5
Liniatură interioară dictando. Liniatură la margine
Coperţi din carton dublu cretat lucios, tipărit policromie
Hârtie interior minimum 60 g/mp
Capsat.
Numar de bucăţi/pachet: 1
1.6 Caiet 48 file matematică
Caiet 48 file.
Format A5
Liniatură interioară pătrăţele.
Coperţi carton dublu cretat lucios, tipărit policromie
Hârtie interior minimum 60 g/mp
Capsat.
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.7 Prosop
Prosop din bumbac tip frotir
Compoziţie: bumbac 100%
Dimensiune minimă: 50 x 30 cm
Culoare: uni
Număr de bucăţi/pachet: 1
1.8 Mapă

Mapă din plastic
Format A4
Închidere cu capsa
Culoare: alb, verde sau galben transparent
Număr de bucăţi/pachet: 1
Cantitate
Numărul de pachete solicitate: 1.365 bucăţi
Ambalare
Produsele se vor ambala în prima fază prin introducerea produselor 1.1 - 1.7 in mapa
de plastic (produsul 1.8). Pachetele astfel rezultate se vor ambala in cutii de carton
CO5 cu o greutate maxima de 10kg/cutie. Dimensiunile cutiilor sunt la alegerea
furnizorului sub condiția alegerii unor forme și dimensiuni care să protejeze produsele
de distrugere sau deformare pe timpul manipulării și transportului şi depozitării.
Transport
Prestatorul va fi responsabil de transportul produselor la adrese din 46 de localitati din
Romania.
Receptia produselor se va realiza în baza Procesului verbal de predare-primire.
Lista localitatilor unde se va face livrarea si a cantitatilor transportate pentru fiecare
localitate:
 judeţul Botoşani:
Dorohoi – 30 pachete
Albesti – 30 pachete
Cosula – 30 pachete
Hiliseu Horia – 30 pachete
Botosani – 30 pachete
Corni – 30 pachete
Cristinesti – 30 pachete
Frumusica – 30 pachete
 judeţul Neamţ:
Piatra Neamt – 30 pachete
Roman – 30 pachete
Roznov – 30 pachete
Bicaz – 30 pachete
Boghicea – 30 pachete
Valeni – 30 pachete
Vanatori – 30 pachete
 judetul Gorj:
Pades – 30 pachete
Polovragi – 30 pachete
Targu Jiu – 30 pachete
Tantareni – 30 pachete
Godinesti – 30 pachete
Balesti – 30 pachete









Nr.
crt.
2.

Cilnic – 30 pachete
Motru – 30 pachete
judetul Dolj:
Negoi – 30 pachete
Bistret – 30 pachete
Afumati – 30 pachete
Urzicuta – 30 pachete
Gingiova – 30 pachete
Calopar – 30 pachete
Piscu Vechi – 30 pachete
Rast – 30 pachete
judetul Calaraşi:
Modelu – 30 pachete
Budesti – 30 pachete
Curcani – 30 pachete
Frumusani – 30 pachete
Chiselet – 30 pachete
Manastirea – 30 pachete
Chirnogi – 30 pachete
Dragos Voda – 30 pachete
judetul Giurgiu:
Roata de Jos – 30 pachete
Clejani – 30 pachete
Mihailesti – 30 pachete
Prundu – 30 pachete
Herasti – 30 pachete
Gostinari – 30 pachete
Bucureşti:
Sectorul 5 Bucuresti – 15 pachete

Descrierea pachetului 2
Pachet 2 (pachet mama)
Pachetul 2 avand adresabilitate mama si copii pana la 3 ani ca avea urmatorul
continut:
- Săpun lichid ambalat la plic
- Şampon pentru copii ambalat la plic
- Pachet comprese sterile
- Plasture
- Prezervativ
- Absorbant
- Scutec copii
- Termometru
- Agendă
Specificaţii tehnice ale produselor componente

2.1 Săpun lichid ambalat la plic
Săpun lichid ambalat la plic de hârtie
Cantitate: minimum 7 ml
Dimensiune: intre 35 si 50 milimetri pătraţi
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.2 Şampon pentru copii ambalat la plic
Şampon lichid pentru copii ambalat la plic de hârtie
Cantitate săpun: minimum 7 ml
Dimensiune plic: intre 35 si 50 milimetri pătraţi
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.3 Pachet comprese steril
Material: 100% bumbac steril
Ambalate 50 bucăţi / pachet
Dimensiune comprese sterile: 10 cm x 8 cm
Dimensiune plic: maximum 14 cm x 14 cm
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1

2.4 Plasture
Material: textil
Ambalat in plic individual
Tip: clasic cu microperforatii
Dimensiune: minimum 7 cm x 2 cm (dimensiune medie)
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.5 Prezervativ
Material: textil
Ambalat in plic individual
Tip: clasic (fără arome, striaţii, puncte sau nervuri)
Diametru nominal: 52-56 mm
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.6 Absorbant
Material: celuloză, bumbac
Ambalat în plic individual
Tip: absorbant normal
Protecţie la scurgere: bariere jur împrejur
Dimensiuni: max. 3 mm grosime; max. 240 mm lungime
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017

Număr de bucăţi/pachet: 1
2.7 Scutec copii
Material: celuloză, bumbac. Fara parfum, fara latex
Tip: unisex (baieti/fete)
Marime: pentru copii de 3-6 kg
Protecţie la scurgere
Termen de valabilitate minim: 31.12.2017
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.8 Termomentru banda
Termometru banda pentru frunte
Ambalat individual în cutie de plastic
Tehnologie: cristale lichide care isi schimba culoarea in functie de temperatura
Timp de masurare temperature: cca. 15 secunde
Material: polyester
Aria temperaturii măsurate: 35-40 grade Celsius
Precizia de măsurare: 0,5 grade
Utilizare: reutilizabile (mai mult de 1.000 utilizări)
Număr de bucăţi/pachet: 1
2.9 Agenda informatii si produse ingrijire personala
Realizarea Agendei va fi în sarcina ofertantului.
Caracteristici tehnice:
Coperta:
- dimensiune 170 x 248 mm
- carton de legătorie de 2 mm
- caşerare cu hartie de 150 g/m.p
- tipar policromie coperta 1 şi 4
- plastifiere lucioasă
- forzaţ de culoare albă

-

Interior:
dimensiune: 165 x 235 mm
număr pagini: 16 (8 file)
carton dublu cretat de 295 g/m.p.
tipar policromie 4+4
plastifiere mată

Legare:
Legare cu spiră metalică cu diametru 14 mm de culoare albă
Legarea cu spiră se va realiza pe latura mare (248 mm)
Ştanţare pentru prindere elastic.
Prindere cu elastic de 10 mm latime prin clipsuri pe partea interioară a copertei 3
la distanţa de 25 mm faţă de marginea de deschidere a agendei. Culoare elastic:

grena sau bleumarin.
Număr de bucăţi/pachet: 1
Cantitate
Numarul de pachete furnizate: 1.590 bucati
Ambalare
Produsele de la 2.1 la 2.8 se vor atasa prin lipire cu banda dublu adeziv de paginile 10,
12, 14 si 16 ale agendei, astfel:
- pagina 10 va avea ataşate produsele 2.1 şi 2.2 (săpun lichid şi şampon lichid la
plic)
- pagina 12 va avea ataşate produsele 2.3 şi 2.4 (compres steril şi plasture)
- pagina 14 va avea ataşate produsele 2.5 şi 2.6 (prezervativ şi absorbant)
- pagina 16 va avea ataşate produsele 2.7 şi 2.8 (scutec şi termometru)
Agendele cu produsele incluse se vor ambala individual cu folie termoretractabilă în
vederea asigurării protejării de umiditate și a altor factori de mediu atât în cursul
manipulării cât și pe durata transportului și a depozitării la beneficiar.
Ambalarea agendelor pentru transport se va face apoi în cutii de carton CO5 cu o
greutate maxima de 10kg/cutie. Dimensiunile cutiilor sunt la alegerea furnizorului sub
condiția alegerii unor forme și dimensiuni care să protejeze ghidurile de deformare sau
distrugere pe timpul manipulării și transportului.
Transport
Prestatorul va fi responsabil de transportul produselor la adrese din 46 de localitati din
Romania.
Receptia produselor se va realiza în baza Procesului verbal de predare-primire.
Lista localitatilor unde se va face livrarea si a cantitatilor transportate pentru fiecare
localitate:
 judetul Botosani:
Dorohoi – 35 pachete
Albesti – 35 pachete
Cosula – 35 pachete
Hiliseu Horia – 35 pachete
Botosani – 35 pachete
Corni – 35 pachete
Cristinesti – 35 pachete
Frumusica – 35 pachete
 judetul Neamt:
Piatra Neamt – 35 pachete
Roman – 35 pachete
Roznov – 35 pachete
Bicaz – 35 pachete
Boghicea – 35 pachete
Valeni – 35 pachete
Vanatori – 35 pachete











judetul Gorj:
Pades – 35 pachete
Polovragi – 35 pachete
Targu Jiu – 35 pachete
Tantareni – 35 pachete
Godinesti – 35 pachete
Balesti – 35 pachete
Cilnic – 35 pachete
Motru – 35 pachete
judetul Dolj:
Negoi – 35 pachete
Bistret – 35 pachete
Afumati – 35 pachete
Urzicuta – 35 pachete
Gingiova – 35 pachete
Calopar – 35 pachete
Piscu Vechi – 35 pachete
Rast – 35 pachete
judetul Calarasi:
Modelu – 35 pachete
Budesti – 35 pachete
Curcani – 35 pachete
Frumusani – 35 pachete
Chiselet – 35 pachete
Manastirea – 35 pachete
Chirnogi – 35 pachete
Dragos Voda – 35 pachete
judetul Giurgiu:
Roata de Jos – 35 pachete
Clejani – 35 pachete
Mihailesti – 35 pachete
Prundu – 35 pachete
Herasti – 35 pachete
Gostinari – 35 pachete
Bucuresti:
Sectorul 5 Bucuresti – 15 pachete

Cerinţe privind serviciile pentru realizarea Agendei
Obiectului contractului presupune şi prestarea de servicii pentru realizarea Agendei informaţii şi
produse igenă personală, servicii ce constau în urmatoarele activități specifice:
Nr.
crt.
1.

Descrierea serviciului
Corectură text
Corectarea ortografiei, greșelilor de gramatică, semne de punctuație,

diacritice, acord gramatical, ordinea cuvintelor, prepoziții, pleonasme,
cacofonii, plurale, repetiții.
Dimensiunea textului: aproximativ 10 pagini format A4
2.

Tehnoredactare
Transpunerea conținutului editorial transmis de autoritatea contractantă în layout-ul de
pagină al agendei, paginare, inserare, imagini, machetare.

3.

Grafică interior Agendă
Concepţia şi realizarea graficii de interior a Agendei - 16 de pagini conforme cu
tematicile din textul pus la dispoziţie de autoritatea contractantă. Suplimentar vor fi
incluse și minimum 16 imagini demonstrative sau ilustraţii cu rolul de creștere a
atractivității prin impact vizual a subiectelor tratate.
Prestatorul este responsabil de realizarea originală sau achiziţia drepturilor de
publicare pentru toate materialele utilizate în executarea conţinutului Agendei cu
excepţia celor primite de la achizitor.
Grafică de copertă
Se va realiza grafica de coperta originală cu respectarea elementelor de identitate
vizuală solicitate pentru programele finanțate din Mecanismul Financiar Norvegian
2009-2014. Prestatorul va transmite achizitorului propunerea de copertă acesta
urmând să decidă să acorde BT sau propună modifocări.
Prestatorul este responsabil de realizarea originală sau achiziţia drepturilor de
publicare pentru toate materialele utilizate în executarea copertei Agendei cu excepţia
celor primite de la achizitor.
Bunul de tipar
In vederea verificării conformării la cerințele caietului de sarcini și obținerii bunului de
tipar pentru agenda, operatorul economic declarat caștigator va transmite autoritatii
contractante, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, in format electronic
varianata grafică propusă pentru coperta şi conţinutul ghidului. Autoritatea contractantă
are obligatia de a da bun de tipar sau de a transmite o solicitare de remediere a
eventualelor neconformități în termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la
primirea acestora.

4.

5.

Condiţii şi termene
Ofertanţii vor avea în vedere si următoarele condiţii şi termene
Nr. Condiţii şi termene
crt.
1.
Materiale și documente puse la dispoziție de autritatea contractantă
La data semnării contractului se vor preda prestatorului:
- textul pentru conţinutul agendei;
- lista cu adresele de livrare;
- modelul de Proces-verbal de predare primire.
2.

Produse eşantion şi și bunul de producţie
În vederea verificării conformării la cerințele caietului de sarcini și obținerii bunului de

3.

4.
5.

6.

7.

8.

producţie, operatorul economic declarat caștigator va transmite autorităţii contractante,
in termen de 20 zile de la data semnarii contractului, cu titlul de mostre, 2 bucăţi din
fiecare pachet ce respectă cerinţele specificate în caietul de sarcini. Autoritatea
contractanta are obligatia de a da bun de producţie sau de a transmite o solicitare de
remediere a eventualelor neconformități în termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare
de la primirea acestora.
Termenul de livrare
Termenul de livrare este termenul asumat de ofertant în cadrul propunerii tehnice și
care în nici un caz nu va putea depăși 30 de zile calendaristice de la data semnării
contractului.
Dacă termenul de livrare contractual este depășit, inclusiv dacă această depășire este
generată de obligația asumată de prestator de înlocuire a cantităților
necorespunzătoare se va considera întârziere pentru cantitatea nelivrată în termen.
Nerespectarea termenului de livrare va putea fi considerata executare
necorespunzătoare și atrage reținerea garantiei de bună executie la prima notificare.
Oferte parțiale sau alternative.
Nu se accepta oferte parțiale sau alternative.
Garanția de bună execuție
Garanția de bună execuție reprezinta 10 % din valoarea totala a contractului, fără
TVA.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost
respectate.
Garanția asupra bunurilor
Prestatorul are obligaţia de a garanta că bunurile pe care le va livra ca urmare a
îndeplinirii obiectului contractului sunt noi și nefolosite.
Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie.
Remedierea
În cazul in care la momentul recepției vor fi identificate produse care nu corespund cu
exemplarele eșantion, reprezentantul prestatorului va lua la cunostință și va trebui să
le înlocuiască cu exemplare corespunzatoare în termen de maximum 15 zile
calendaristice.
Termenul de plată.
Termenul de plată va fi de maximum 60 de zile de la data emiterii facturii. Factura se
va emite după finalizarea livrării întregii cantități la adresele puse la dispoziţie și va fi
însoțită de Procese-verbale de recepție în original.

Valoare totala estimata: 103.395 lei fara TVA

