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Granturile SEE 2014-2021 

Apel  „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” - Runda a 2-a  

Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor” 

Proiect:  IMPACT Ludesti - COD PN1079       

Promotor de proiect -   Asociatia FDP – Protagonisti in Educatie  

 

Asociatia FDP – Protagonisti in Educatie     Nr. inregistrare:  79/19.08.2022 

 

Către:   Toti operatorii economici interesato 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIE DE PRESTARE DE SERVICII DE TIPARIRE SI INSCRIPTIONARE MATERIALE PROMOTIONALE                            

PENTRU PROIECTUL”IMPACT LUDEȘTI” 

 

Asociația FDP – Protagoniști în educație, în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu Primăria Comunei 
Ludești, implementează proiectul ”IMPACT Ludești” Contract de finanțare nr. 17/20.12.2021/SEE, cod 
proiect PN1071 în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.  

 

In cadrul acestui proiect organizeaza achizitia de materiale promotionale  pentru proiectul ”IMPACT 
Ludești”, cod CPV: 79800000-2 - Servicii de tiparire produse informative şi de promovare.  

 

1. Durata contractului – de la data semnarii pana la data de 31.12.2022.  

2. Termen de furnizare a materialelor promotionale – in baza comenzilor achizitorului, la 

termenele stabilite in comenzi.  

3. Termen de plata – maximum 30 de zile de la data comunicarii facturii de catre prestator catre 

Beneficiarul care va fi emisa cel mai devreme la data semnarii procesului verbal de receptie a 

serviciilor de proiectare a site-ului.  

4. Procedura aplicată - Procedura de achiziție directă, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și HG 
nr. 395/2016. 

5. Sursa de finanțare a contractului: Bugetul proiectului “IMPACT Ludesti” - COD PN1079 finanțat 
prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

6. Criteriu de atribuire – prețul cel mai scăzut.  
7. Valoarea estimata a contractului: 5.600,00  lei fără TVA. 
8. Modalitate desfășurare: Formularul de propunere tehnico-fiananciară se transmite electronic 

la adresa de e- mail: mariana.mizgoi@hotmail.com. 

9. Termenul limită de primire a ofertelor: 24.08.2022 ora 10.30 pe adresa de e-mail:  

mariana.mizgoi@hotmail.com sau la sediul Asociatiei FDP – Protagonisti in educatie din 

Bucuresti, sector 2, str. Albesti nr. 14.  

10. Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la adresa de e-mail: 

mariana.mizgoi@hotmail.com . 
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DOCUMENTAȚIE DE ARTIBUIRE  
ACHIZITIE DE PRESTARE DE SERVICII DE TIPARIRE SI INSCRIPTIONARE MATERIALE PROMOTIONALE                            

PENTRU PROIECTUL”IMPACT LUDEȘTI” 

COD CPV  COD CPV  79800000-2 - SERVICII DE TIPARIRE PRODUSE INFORMATIVE SI DE PROMOVARE  

 

Asociația FDP – Protagoniști în educație, în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu Primăria Comunei 
Ludești, implementează proiectul ”IMPACT Ludești” Contract de finanțare nr. 17/20.12.2021/SEE, cod 
proiect PN1071 în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.  

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Datele Beneficiarului: 

Asociația ”FDP – Protagoniști în educație”  - Promotor de Proiect  

Sediu: Municipiul București, sector 2, str. Albești nr. 14 

Cod înregistrare fiscală nr. 9019287 

1.2 Organizatiile partenere in proiect: 

• Primaria Comunei Ludesti 

1.3.Obiectivele proiectului: 

1.3.1 Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludesti,  

Dambovita prin servicii integrate de educatie, sanatate, ocupare, abilitare dar si sprijin pentru 

imbunatatirea conditiilor de locuire. 

1.3.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului „IMPACT Ludesti”sunt: 

• OS1: Prevenirea abandonului si a esecului scolar pentru un numar de 200 de copii din invatamantul 

primar si gimnazial, prin activitati de educatie remediala si nonformala, educatie parentala pentru 

parinti si instruirea cadrelor didactice; 

• OS2: Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a unui numar de 120 de tineri prin calificarea 

acestora in meserii relevante si solicitate de angajatorii din zona si prin servicii de consiliere pentru 

ocupare; 

• OS3: Cresterea accesului la drepturi si servicii de baza (educatie, sanatate, piata muncii, beneficii 

sociale) prin servicii de consiliere si asistenta sociala pentru un numar de 335 persoane. 

• OS4: Dezvoltarea educatiei pentru sanatate pentru 350 de copii si tineri prin sesiuni de informare 

si incurajarea comportamentelor sanatoase. 

• OS5: Cresterea capacitatii romilor din Ludesti de a se organiza si a actiona pentru interesul 

comunitatii lor prin instruirea a 25 de tineri si tinererome si a 15 experti romi.  
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CAIET DE SARCINI 

PRESTARE DE SERVICII DE TIPARIRE/INSCRIPTIONARE MATERIALE PROMOTIONALE PENTRU 

PROIECTUL”IMPACT LUDEȘTI” 

COD CPV  79800000-2 - Servicii de tiparire produse informative şi de promovare 

 

1. DATE GENERALE 

Denumirea achizitiei: prestare de servicii de tiparire materiale promotionale pentru proiectul ”Impact 

Ludești” 

Cod CPV:    79800000-2 - Servicii de tiparire produse informative şi de promovare 

Tipul achizitiei : prestare servicii – achizitie directa  

Valoare estimata: 5.600,00 lei fără TVA.  
 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

2.1 Caietul de sarcini contine specificaţiile tehnice minime de bază, care trebuie respectate astfel încât 
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzator cu necesitătile beneficiarului. 

2.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru  ofertanti.  

2.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile ofertantului de a respecta legislatia,  

normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data depunerii ofertei  

2.4 Conditiile tehnice si de calitate cuprinse in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 

prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.  

2.5 Caracteristicile tehnice continute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii si eliminatorii.  

2.6 Este obligatoriu ca autovehiculul ofertat să fie disponibil comercial la data depunerii ofertei. Nu vor fi 
luate în considerare prognoze, estimări sau anunţuri ale ofertantului sau producătorului. 
 

3. SPECIFICAŢII TEHNICE CU PRIVIRE LA serviciile de tiparire/inscriptionare: 

Se vor presta servicii de tiparire si inscriptionare pentru urmatoarele materiale promotionale:  

1. 1.200 pliante - print fata verso, hartie lucioasa, 130 g, A4, pliat la 1/3  

2. 1 roll-up - 85/200 cm- print cu  mecanism de prindere  

3. 15 Afise  A2, color, hartie 200gr lucioasa  

4. 800 pixuri metalice albe personalizate cu 2 logo-uri/negru, imprimare o fata 

5. 200 mape prezentare A4, carton lucios 300gr, 2 big-uri 

 

4.  Modalitatea de executare a contractului 

 

- Achizitorul va comunica in maximum 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului grafica 

materialelor promotionale pentru care se vor presta serviciile de tiparire si inscriptionare pe suport 

electronic. 

- Prestatorul va respecta indicatiile Achizitorului cu privire la continutul si coloristica materialelor 

promotionale.  

- Tiparirea si inscriptionarea se va realiza pe materialele/produsele asigurate de prestator. 
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- Pentru pliante, prestatorul va tipari mai multe 4 tipuri de pliante, in cantitatea si cu grafica 

comunicata de prestator.  

- Prestatorul va respecta obligațiile cu privire la comunicare, aspecte grafice din următoarele 
documente, care vor fi transmise beneficiar ulterior semnării contractului de achiziție publică :  

o Manualul de comunicare si design al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 (actualizat în 

decembrie 2021) 

o Anexa 3 – Cerințe obligatorii de informare și comunicare 

o Pachet de identitate vizuală pentru proiecte 

 

5. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR  

• Serviciile vor fi tiparite/inscriptionate conform indicatiilor achizitorului avandin vedere Manualul 

de identintate vizuala al programului.  

• Furnizorul presta serviciile de tiparire/inscriptionare a materialelor promotionale, in maximum                     

10 zile de la data emiterii comenzii de catre achizitor.  

• Materialelor promotionale printate/inscriptionate se vor preda la sediul achizitorului din Bucuresti.  

Costul transportului este in sarcina furnizorului.  

 

 

6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE  
- In vederea depunerii ofertei tehnice și financiare, operatorii economici interesați vor complete 

formularele 1 și 2 atasate.  
- Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără tva. Preţul contractului va fi ferm şi nu va putea fi 

actualizat. 

 

Va transmitem atasat la prezenta cerere de oferta urmatoarele formulare: 

1. Declaratie de respectarea legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul 

achizitiilor publice - Anexa nr.1 

2. Oferta financiara și Centralizator de preturi - Anexa nr. 2 

 

Va mulţumim anticipat! 

 

 

ASOCIATIA FDP – PROTAGONISTI IN EDUCATIE  

                                      


