
http://cursautorizat.ro/wp-content/uploads/Caracterisitici-
editare-si-tiparituri.pdf  

Caiet sarcini 
 

Cumparare directa: Achizitionare de servicii de editare si tiparire suporturi de 
curs in cadrul în cadrul proiectului  START UP YOURSELF - Cod proiect 
104206  POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană 
CPV:79823000-9 Servicii de editare si tiparire materiale de curs 
Descriere contract: Obiectul serviciilor de editare si tiparire materiale de 
training (instruire) 
Criterii de adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa 
Termen ptr depunerea ofertelor: 28.02.2018 
 
Informatii suplimentare:  

• Oferta se va transmite pana la data de 28 februarie 2018 pe email 
office@cursautorizat.ro cu adresa de inaintare si precizarea pretului 
total cu enuntarea serviviilor incluse.  

• Carificari se pot solicita pana pe data de 26.02.2017  
• Raspunsul la clarificari va fi transmis pana cel tarziu 27.02.2018 

 
Oferta cea mai avantajoasa va fi notificata si urcata in catalogul SEAP 
ulterior notificarii,  pentru a finaliza achiztia  prin mijloace electronice. 
Dupa finalizarea achizitiei electronice, partile vor semna un contract de 
furnizare 
 

 

Cerinte tehnice privind serviciile de editare si tiparire materiale de 
training (instruire): 

Ø Obiectul serviciilor de editare si tiparire materiale de training (instruire):  

Manual de Curs competente antreprenoriale  

• format inchis A4/ deschis A3;  
• coperta 250 g Dcm/ plastifiat lucios fata;  
• interior 130 g Dcm;  
• policromie integral;  
• finisare prin brosare;  
• 275-300 pagini;  
• tiraj – 161 bucati.  

NOTA 1: Manualele vor fi editate de catre prestator si vor cuprinde 
elemente de identitate vizuala a proiectului color. 



NOTA 2: Autoritatea contractanta va pune la dispozitie prestatorului tot 
materialul propus spre editare si tiparire ( text, imagini si recomandari 
de asezare in pagina etc)  

NOTA 3: Serviciile de editare si tiparire includ si realizarea conceptiei 
grafice, aranjare in pagina a imaginilor, schemelor, precum si 
machetarea materialului.  

NOTA 4: Transportul materialelor rezultate in urma executarii 
contractului de la sediul prestatorului la sediul beneficiarului cade in 
sarcina prestatorului si include manevrarea bunurilor. Astfel, in preturile 
finale ofertate va fi inclusa si contravaloarea transportului si manevrarii 
produselor.  

Produsele vor fi ambalate in colete de 10 manuale si rezistente la 
transport si la condiţii meteo nefavorabile. Acestea vor fi marcate cu 
numele beneficiarului, numele produsului si cantitatea.  

NOTA 5: Termene de executie:  

5.1. Prestatorul va transmite beneficiarului un format pentru avizare al 
materialelor de training, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data 
primirii materialului brut din partea beneficiarului;  

5.2. Prestatorul va livra materialele de training beneficiarului in termen 
de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii “bunului de tipar” si lansarii 
comenzii de executie din partea beneficiarului, in privinta formei finale 
ale materialelor.  

 


