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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea prest?rii
serviciilor de imprimare a materialelor de vizibilitate
Natalia ?eremet · Wednesday, February 28th, 2018
1. Scopul concursului:

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializat? în
comercializarea ?i livrarea materialelor de vizibilitate identificate conform condi?iilor indicate de
CRJM în prezenta solicitare de oferte ?i în baza contractului de prestare servicii semnat între p?r?i
(compania selectat? ?i CRJM) pentru perioada martie 2018 – martie 2020.
1. Sarcina tehnic?:

Item

Specifica?ii

Cantitate

Agend? nedatat?
personalizat?

- Dimensiune: 8.5 x 15.5
- Tip material: coperta imita?ie de piele
- Semn de carte
- Culoare: albastru închis
- Tipar logo: 1 culoare

30

Agend? nedatat?
personalizat?

- Format A5
- Tip material: coperta imita?ie de piele
- Semn de carte
- Culoare: albastru închis
- Tipar logo: 1 culoare

50

Carnete / bloc note

- Format A5
- Tip material: copert? din carton, 50 file de
matematic?, spiral? pe partea scurt?
- Culoare: alb?
- Tipar logo: 3 culori

150

Calendar de mas?

- Dimensiune: baz? cu dou? fe?e 10,5 x 11,5
cm
- Material: carton mat
- Culoare: alb?
- Tipar: colorat

150
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Mape de hârtie

- Tip material: carton mat
- Dimensiune: A4
- 2 buzunare
- Culoare: alb?
- Tipar: colorat

Bloc de foi pentru noti?e

- Format: A4
- Culoare: alb?
- Tipar logo: 1 culoare

500 file

Pixuri

- Tip material: plastic
- Culoare: alb
- Tipar logo: 1 culoare

1000

Saco?? / torb?

- Material: bumbac
- Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
- Curea ajustabila
- Tipar logo: 1 culoare

100

Saco?? / torb?

- Material: bumbac
- Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
- Curea ajustabila
- Tipar logo: 1 culoare

100

Umbrel?

- Material: poliester + husa
- Culoare: negru / albastru
- Tipar logo: 1 culoare
- 3 sec?iuni
- Buton pentru deschiderea, închiderea
automat?

20

Tricouri unisex

- Material: bumbac
- M?rime: S-XL
- Tipar logo: 1 culoare

50

Hanorac

- Material: bumbac/poliester
- M?rime: S-XL
- Tipar logo: 1 culoare

15

Vest? f?r? mâneci

- Material: poliester
- M?rime: S-XL
- Tipar logo: 1 culoare

15

1000

Pe toate materialele de vizibilitate va fi imprimat logo-ul CRJM sau un alt element de vizibilitate
prezentat de c?tre Beneficiar.Prezenta list? nu este plasare de comand? ?i nu are caracter
obligatoriu. Cantitatea ?i tipul de produse ar putea fi modificat? în func?ie de costuri / suma
maxim? disponibil? ?i necesit??i.
1. Criteriile de selec?ie:
Experien?a ofertantului: prezen?a pe pia??, clien?i fideli/referin?e;
Pre? competitiv, inclusiv cu respectarea raportului pre?-calitate;
Prezentarea mostrelor/portofoliu;
Termeni optimi de executare;
Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asocia?iei

Oferta trebuie s? fie datat?, semnat? ?i ?tampilat? de compania ofertant? ?i expediat? prin email la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. ?ciusev nr.33,
MD-2001, mun. Chi?in?u), pân? pe 14 martie 2018. Oferta de participare la concurs va con?ine
informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
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Certificatul de înregistrare al companiei;
Datele de contact ale ofertantului, numele persoanei de contact, date bancare, semn?tura
persoanei autorizate ?i amprenta ?tampilei ofertantului;
Oferta financiar? (completat? dup? modelul ata?at aici) cu indicarea pre?ului în MDL, cu TVA
la cota 0%, pentru fiecare produs, per unitate ?i total. Pre?ul oferit trebuie s? includ? costul
imprim?rii logo-ului CRJM. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele
prezentate în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limit? pentru
prezentarea ofertelor;
Mostre/portofoliul materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
Termeni ?i condi?ii de realizare ?i livrare a produselor (inclusiv posibilitatea livr?rii produselor
la sediul Asocia?iei);
În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau poten?ial, ofertantul se oblig? s?-l declare în
baza unei declara?ii completate în form? liber? ?i anexate la ofert?.

Companiile pot depune oferta pentru toat? gama de produse solicitat? sau doar pentru anumite
produse.
To?i ofertan?ii care vor depune dosarele vor fi anun?a?i despre decizia cu privire la compania
selectat? dup? finalizarea procesului de selectare a ofertelor.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601
ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org.
Not?: CRJM î?i rezerv? dreptul s? nu aleag? niciun candidat în cazul în care ofertele primite
nu vor corespunde cerin?elor sale. Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele
incomplete nu vor fi evaluate.

This entry was posted on Wednesday, February 28th, 2018 at 6:03 pm and is filed under Arhiv?
Anun?uri
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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