Anunț
Privind achiziția directă de agende si calendare personalizate

Autoritate contractantă: MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa poștală : BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, COD POSTAL 900725 ROMÂNIA
Tip anunț : achiziție directă
Denumire achiziție : achiziția materiale de protocol (agende, calendare personalizate)
COD CPV. - 22819000-4 – agende
- 30199792-8 – calendare
Descriere achiziție pachet agende si calendare personalizate :
1. Agendă Premium cu următoarele caracteristici tehnice :
Dimensiune bloc interior detașabil : 14.5×20.5 cm, Hârtie tip ivory, 70gr./mp, 336 pagini
cu tipar la 2 culori, Bloc cusut, lipit având contur rotunjit, cu semn de carte si colt perforat,
Interior zilnic datat, care cuprinde harta Rom+ harta Bucureștiului + harta politica a lumii, Lb.
utilizate: Ro, En, It, Fr, De, Ru,Coperta albastra din imitație piele cu sistem de închidere
magnetica tip clapeta, Personalizare asigurată pe prima coperta cu sigla primăriei- timbru sec.
Agendă Premium: 50 bucăți
2. Agenda Medie cu următoarele caracteristici tehnice:
Format A5 cu interior zilnic datat având coperți termosensibile cu tiv cusut, Bloc interior
cu margini argintii, 352 pagini tipar la 2 culori, hârtie 80g alba, Tipărită in limba Româna,
semn de carte, colturi perforate. Agenda cusută si lipita cu cotor rotunjit si timbru sec marcaj
an, care să includă pagini cu informații utile: calendar 2018-2019, planner, informații
internaționale, agenda telefonica, harta geopolitica Europa, harta administrativă a României.
Personalizare asigurată pe prima coperta cu sigla primăriei - timbru sec.
Agendă Medie : 220 bucăți
3. Agenda standard cu următoarele caracteristici tehnice:
Format A5 datata zilnic, coperți imitație piele, Bloc interior 352 pagini tipar la 2 culori,
hârtie 80g alba, Tipărită in limba Romana, semn de carte, colturi perforate, Agenda cusută si
lipita cu cotor rotunjit si timbru sec marcaj an, care să includă pagini cu diferite informații
utile: calendar 2018-2019, planner, informații utile internaționale utile, agenda telefonica,
harta geopolitica Europa, harta administrativa a României.
Personalizare asigurată pe prima coperta cu folio argintiu.
Agendă Standard: 520 bucăți
4. Calendar perete triptic Premium cu următoarele caracteristici tehnice:
Dimensiune 40 x 64 cm cu suport din carton duplex de 400g tipărit cu fonta albastra si
stanțat pentru pliere si prindere blocuri, Calendarul să conțină 3 blocuri a 12 file de
dimensiunea 365 x 190 mm din hârtie mata 130g cu tipar la 2 culori si prindere cu spira
metalica de suportul calendarului. Capul calendarului cu dimensiune 40x19cm, să fie
personalizat cu sigla primăriei iar cartonul să aibă grosime 1.8 mm cu printare tipărită
în policromie si plastifiat. Calendarul trebuie să conțină cursor.
Calendar perete triptic Premium : 790 bucăți
Valoarea estimată pentru achiziție pachet agende si calendare personalizate este
de 25.712,90 lei fără TVA,
Condiții de participare : cu respectarea prezentului anunț
Criterii de adjudecare : Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului ,, prețul cel mai
scăzut ,, Se solicită oferta de preț, in vederea achiziției de agende si calendare personalizate
pentru întregul pachet de produse. Transportul produselor pană la sediul beneficiarului va fi
inclus in preț.

Termen limită de primire oferte : 20.12.2017
Informații suplimentare : ofertele de preț vor fi transmise conform specificațiilor tehnice pe
adresa de e-mail evenimente@primaria-constanta.ro, tel. 0241/485.892.

