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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea achizi?iei
serviciilor tipografice
Natalia ?eremet · Wednesday, January 16th, 2019

În vederea implement?rii obiectivelor sale, CRJM solicit? oferte pentru achizi?ia de servicii
tipografice pentru produsele realizate de c?tre CRJM.
Compania selectat? va presta serviciile conform solicit?rilor periodice ale CRJM, în baza unui
contract de prestare a serviciilor semnat între p?r?i pentru perioada februarie 2019 – februarie
2021.
În baza contractului de prest?ri servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativ? de 1000 exemplare
pe an.
Sarcina tehnic?:
Tipul publica?iei

Termene ?i condi?ii de livrare / comentarii

1.
Publica?ie color – tiraj: 100 buc/150 buc
Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)
Coperta: carton 250gr/m2, color, mat? /lucioas?, cretat?
Interior: color, fa??-verso, 50 pagini
Bloc intern încleiat
1.
Publica?ie alb- negru – tiraj: 100 buc/150 buc
Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)
Coperta: carton 250gr/m2, color, mat? /lucioas?, cretat?
Interior: alb-negru, fa??-verso, 50 pagini
Bloc intern încleiat
1.

Publica?ie f?r? copert? color – tiraj: 100 buc/150 buc

Format: A4
Copert?: f?r? copert?
Interior: color, fa??-verso, 20 pagini
1 caps?
1.
Publica?ie f?r? copert? alb-negru – tiraj: 100 buc/150 buc
Format: A4
Copert?: f?r? copert?
Interior: alb negru, fa??-verso, 20 pagini
1 caps?
1.

Diplome personalizate – tiraj: 50 buc

Format: A4
Carton alb 250gr/m2, pe o singur? parte, color

Specifica?iile de mai sus sunt orientative. Compania câ?tig?toare va fi selectat? pentru a
realiza inclusiv ?i alte produse tipografice pe care CRJM inten?ioneaz? s? le publice pe
durata contactului încheiat cu prestatorul.
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CRJM î?i rezerv? dreptul de a selecta toate pozi?iile de la un ofertant sau pozi?ii separate de
la diferi?i ofertan?i.

Criteriile de selec?ie:

Experien?a ofertantului: prezen?a pe pia??, clien?i fideli/referin?e;
Pre? competitiv, inclusiv cu respectarea raportului pre?-calitate;
Termene ?i condi?ii optime de realizare / livrare.

Oferta trebuie s? fie datat? ?i semnat? de compania ofertant? ?i expediat? prin e-mail la
application@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.?ciusev nr.33, MD-2001,
mun. Chi?in?u), pân? pe 30 ianuarie 2019.
Oferta va include:

Datele generale ale companiei (persoana ?i datele de contact, datele bancare, semn?tura persoanei
autorizate);
Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat a companiei;
Oferta financiar? cu indicarea pre?ului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare pozi?ie separat.
Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livr?rilor cu aplicarea scutirii de TVA cu
drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de c?tre Beneficiar. Compararea
ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi calculate la cursul
oficial al BNM din data limit? pentru prezentarea ofertelor;
Termene ?i condi?ii de livrare a produselor;
În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau poten?ial, cu CRJM, ofertantul se oblig? s?l declare în baza unei declara?ii completate în form? liber? ?i anexate la ofert?.

To?i ofertan?ii care vor depune ofertele, 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.

This entry was posted on Wednesday, January 16th, 2019 at 5:03 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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