
ACHIZITIE DIRECTA  
 

INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE 
 
 
 
Fundatia Copiii inDificultate, cu sediul in Str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti,  
beneficiar al finantarii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza contractului nr. 
RS4815/68 din 01.11.2018, în cadrul proiectului „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai 
bine informata” doreste achizitionarea de consumabile birou ( CPV 30232130-4, CPV 
30125100-2, CPV 30199000-0, CPV 30192000-1) 

Obiectul contractului constă în furnizarea de: 

Consumabile birou conform tabelului, in cadrul proiectului finantat de la bugetul local al 
Municipiului Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului 
Bucuresti în baza contractului nr. RS4815/68 din 01.11.2018, pentru proiectul „Diferiti, dar 
impreuna intr-o comunitate mai bine informata”. 

 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut.   
 
Termen limita de livrare : 06.12.2018 
Durata contractului: 30 de zile 
 
VALOARE TOTALA ESTIMATA – 16070  lei, fara TVA; 
 
Pentru alte informatii suplimentare la sediul Fundatiei sau la tel: 021.2103121, fax: 021.2103121, 
e- mail: bucuresti@cid.org.ro 
 
 
Data limita pentru primirea ofertelor este 12.11.2018 ora 16.00 la adresa Str. Radu de la 
Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti, sediul Fundatiei Copii in Dificultate sau in format electronic 
la adresa de email: bucuresti@cid.org.ro 
 
Data pentru deschiderea ofertelor este 13.11.2018 ora 10.00. 
 
 
 
 
 
 

Furnizare Consumabile birouconform tabelului: 

 



Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs caracteristici Buc 

1 Imprimanta color 

Functii :Print, Scan, 
Copy  
Tehnologie : Laser 
Viteza de printare 
alb/negru : 25 ppm 
Viteza de printare color 
: 25 ppm ;Volum lunar 
recomandat : 3000 
pagini 

1 

2 Toner Negru si color 1 set 

3 Hartie xerox 
Format A4, gramaj: 
80g/mp 

100 topuri 

4 Mape plastic Transparente, cu capsa 200 

5 Pixuri de plastic, cu mecanism 200 

6 Bloc notes 
Cu spira, A5, 50 file, 60 
g/mp 

200 

7 Foarfeca   60 

8 Role scotch  20 

9 Lipici stick  60 

10 Creioane colorate -set Minim 12/set 40 

11 Carioca -set Minim 12/set 40 

12 Coli cartonate albe -set A4, 120 g/mp 60 

13 Coli colorate -set A4, 120 g/mp 60 

 

Plata se va face in maxim 10 de zile de la emiterea facturii dupa receptia cantitativa si calitativa a 
materialelor si in baza unui proces verbal de predare –primire a produselor. 
 
 
TERMEN DE LIVRARE: 06.12.2018 

 



 
 
 

CAIET  DE  SARCINI 
 
 
Privind achizitionarea de consumabile birou ( CPV 30232130-4, CPV 30125100-2, CPV 
30199000-0, CPV 30192000-1) 
 
 
 Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta, de 
catre ofertant. 

A. Denumirea activitatii : Furnizarea de Consumabile birou, conform tabelului 
B. Referinta la proiect: „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai bine informata” 

finantat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin 
bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza 
contractului nr. RS4815/68 din 01.11.2018 
 

C. Termen de livrare – 06.12.2018 
 
 

Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs caracteristici Buc 

1 Imprimanta color 

Functii :Print, Scan, 
Copy  
Tehnologie : Laser 
Viteza de printare 
alb/negru : 25 ppm 
Viteza de printare color 
:25  ppm ;Volum lunar 
recomandat : 3000 
pagini 

1 

2 Toner Negru si color 1 set 

3 Hartie xerox 
Format A4, gramaj: 
80g/mp 

100 topuri 

4 Mape plastic Transparente, cu capsa 200 

5 Pixuri de plastic, cu mecanism 200 

6 Bloc notes 
Cu spira, A5, 50 file, 60 
g/mp 

200 



7 Foarfeca   60 

8 Role scotch  20 

9 Lipici stick  60 

10 Creioane colorate -set Minim 12/set 40 

11 Carioca -set Minim 12/set 40 

12 Coli cartonate albe -set A4, 120 g/mp 60 

13 Coli colorate -set A4, 120 g/mp 60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACHIZITIE DIRECTA 

 
INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE 

 
 
 
Fundatia Copiii inDificultate, cu sediul in Str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti,  
beneficiar al finantarii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza contractului nr. 
RS4815/68 din 01.11.2018, în cadrul proiectului „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai 
bine informata” doreste achizitionarea de Servicii de editare si tiparire materiale 
publicitare,conform tabelului (Cod CPV 79970000-4 –servicii editare, Cod CPV 79800000-2 – 
servicii tipografice si conexe, Cod CPV 22462000-6 – materiale publicitare, cod CPV 18331000-
8 tricouri)  

Obiectul contractului constă în furnizarea de: 

Servicii de editare si tiparire materiale promotionale conform tabelului, in cadrul proiectului 
finantat de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza contractului nr.RS4815/68 din 01.11.2018, 
pentru proiectul „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai bine informata”. 

 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut.   
 
Termen limita de livrare : 29.11.2018 
Durata contractului: 30 de zile 
 
VALOARETOTALA ESTIMATA– 5.305,5 lei, fara TVA; 
 
Pentru alte informatii suplimentare la sediul Fundatiei sau la tel: 021.2103121, fax: 021.2103121, 
e- mail: bucuresti@cid.org.ro 
 
 
Data limita pentru primirea ofertelor este 12.11.2018 ora 16.00 la adresa Str. Radu de la 
Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti, sediul Fundatiei Copii in Dificultatesau in format electronic 
la adresa de email: bucuresti@cid.org.ro 
 
Data pentru deschiderea ofertelor este 13.11.2018 ora 10.00. 
 
 
 
 

Furnizare Servicii de editare si tiparire materiale publicitareconform tabelului: 



 

Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs Servicii  Buc 

1 

Afis format A3 pentru informare privind 
activitatile din scoli ce se desfasoara in 
cadrul proiectului, policromie, hartie 
lucioasa 135 g/mp 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 100 

2 
Tricouri albe, la baza gatului, marimi 
diferite, inscriptionate cu text (titlul 
proiectului) si 3 sigle color 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
100 

3 
Roll-up 85 x200 cm, policromie, 
inscriptionat cu text si 3 sigle 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
2 

 

Materialele vor fi realizate cu respectarea regulilor de identitate vizuala din Manualul de 
identitate vizuala stabilit de catre finantatorul proiectului. 

Pretul ofertat va cuprinde tehnoredactare, tipar, materiale folosite, livrarea la sediul Fundatiei si 
orice alte elemente folosite pentru furnizarea produsului finit. 
Plata se va face in maxim 30 de zile de la emiterea facturii dupa prestarea serviciului si numai 
dupa receptia cantitativa si calitativa a materialelor si in baza unui proces verbal de predare –
primire a produselor. 
 
 
TERMEN DE LIVRARE: 29.11.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAIET  DE  SARCINI 

 
 
Privind achizitia Servicii de editare si tiparire materiale publicitare,conform tabelului (Cod 
CPV 79970000-4 –servicii editare, Cod CPV 79800000-2 – servicii tipografice si conexe, Cod 
CPV 22462000-6 – materiale publicitare, cod CPV 18331000-8 tricouri )  
 
 
INTRODUCERE 

 Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta, de 
catre ofertant. 

A. Denumirea activitatii: Furnizare Servicii de editare si tiparire materiale 
publicitare,conform tabelului 

B. Referinta la proiect: „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai bine 
informata”finantat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 
Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti 
în baza contractului nr. RS4815/68 din 01.11.2018 
 

C. Termen de livrare –29.11.2018 
 
 

Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs Servicii  Buc 

1 

Afis format A3 pentru informare privind 
activitatile din scoli ce se desfasoara in 
cadrul proiectului, policromie, hartie 
lucioasa 135 g/mp 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 

100 

2 
Tricouri albe, la baza gatului, marimi 
diferite, inscriptionate cu text (titlul 
proiectului) si 3 sigle color 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
100 

3 
Roll-up 85 x200 cm, policromie, 
inscriptionat cu text si 3 sigle 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ACHIZITIE DIRECTA 
 

INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE 
 
 
 
Fundatia Copiii inDificultate, cu sediul in Str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti,  
beneficiar al finantarii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza contractului nr. 
RS4815/68 din 01.11.2018, în cadrul proiectului „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai 
bine informata” doreste achizitionarea de Servicii de editare si tiparire materiale informare si 
constientizare,conform tabelului (Cod CPV 79970000-4 –servicii editare, Cod CPV 79800000-
2 – servicii tipografice si conexe) 

Obiectul contractului constă în furnizarea de: 

Servicii de editare si tiparire materiale de informare si constientizare conform tabelului, in 
cadrul proiectului finantat de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti în baza contractului 
nr.RS4815/68 din 01.11.2018, pentru proiectul „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai 
bine informata”. 

 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut.   
 
Termen limita de livrare : 29.11.2018 
Durata contractului: 30 de zile 
 
VALOARETOTALA ESTIMATA– 8748  lei, fara TVA; 
 
Pentru alte informatii suplimentare la sediul Fundatiei sau la tel: 021.2103121, fax: 021.2103121, 
e- mail: bucuresti@cid.org.ro 
 
 
Data limita pentru primirea ofertelor este 12.11.2018 ora 16.00 la adresa Str. Radu de la 
Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti, sediul Fundatiei Copii in Dificultatesau in format electronic 
la adresa de email: bucuresti@cid.org.ro 
 
Data pentru deschiderea ofertelor este 13.11.2018 ora 10.00. 
 
 
 



 
 
 
 

Furnizare Servicii de editare si tiparire materiale de informare si constientizareconform 
tabelului: 

 

Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs Servicii  Buc 

1 

Flyer color pentru constientizarea elevilor 
privind problematica copiilor cu dizabilitati, 
1/3 din format A4, hartie lucioasa 115 g/mp, 
policromie 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 

5000 

2 
Baloane latex colorate, 30 cm, 
inscriptionate cu mesaj de constientizare 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
5000 

3 
Brosura de informare pentru parinti, format 
A5, 16 pag, policromie, 200 g/mp, mod de 
prindere:capsare 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 1500 

4 
Flyer sensibilizare opinia publica, 1/3 din 
format A4, policromie, 115 g/mp 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 

2000 

 

Materialele vor fi realizate cu respectarea regulilor de identitate vizuala din Manualul de 
identitate vizuala stabilit de catre finantatorul proiectului. 

Pretul ofertat va cuprinde tehnoredactare, tipar, materiale folosite, livrarea la sediul Fundatiei si 
orice alte elemente folosite pentru furnizarea produsului finit. 
Plata se va face in maxim 30 de zile de la emiterea facturii dupa prestarea serviciului si numai 
dupa receptia cantitativa si calitativa a materialelor si in baza unui proces verbal de predare –
primire a produselor. 
 
 
TERMEN DE LIVRARE: 29.11.2018 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET  DE  SARCINI 
 
 
Privind achizitia Servicii de editare si tiparire materiale de informare si 
constientizare,conform tabelului (Cod CPV 79970000-4 –servicii editare, Cod CPV 79800000-
2 – servicii tipografice si conexe) 
 
 

 Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta, de 
catre ofertant. 

A. Denumirea activitatii: Furnizare Servicii de editare si tiparire materiale de 
informare si constientizare,conform tabelului 

B. Referinta la proiect: „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai bine 
informata”finantat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 
Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti 
în baza contractului nr. RS4815/68 din 01.11.2018 
 

C. Termen de livrare –29.11.2018 
 

Nr.       
crt 

Denumire si caracteristici produs Servicii  Buc 

1 

Flyer color pentru constientizarea elevilor 
privind problematica copiilor cu dizabilitati, 
1/3 din format A4, hartie lucioasa 115 g/mp, 
policromie 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 

5000 

2 
Baloane latex colorate, 30 cm, 
inscriptionate cu mesaj de constientizare 

Conceptie grafica, 
machete, inscriptionare, 

livrare 
5000 

3 
Brosura de informare pentru parinti, format 
A5, 16 pag, policromie, 200 g/mp, mod de 
prindere:capsare 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 1500 

4 
Flyer sensibilizare opinia publica, 1/3 din 
format A4, policromie, 115 g/mp 

Conceptie grafica, 
machete, tipar, livrare 2000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


