Parteneriatul dintre Centrul European pentru Dezvoltare Rurala şi Asociaţia
“Moştenire Vie” în calitate de beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică
de Servicii de realizare şi livrare materiale tipărite/editate/inscripţionate
Obiectul contractului: Beneficiarul proiectului va achiziţiona servicii pentru
realizarea de materiale publicitare tipărite (pliante de hârtie, materiale
promoţionale pliabile din plastic, mini hărţi de buzunar şi albume foto) şi a
materialelor publicitare inscripţionate (farfurii ceramice, căni, tricouri, magneţi şi
memorii USB) precum şi realizarea banner-ului de promovare a festivalului.
Procedura aplicată pentru atribuire: Cerere de oferte
Valoarea estimată a contractului: 270 400 Lei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigatoare: preţul cel mai scazut.
Criterii de calificare:
Documentele de calificare ce vor fi prezentate de către ofertant, valabile la data
deschiderii ofertelor:
1.Certificat Constatator ORC – original sau copie legalizată
2. Certificat de Atestare Fiscală, emis de către Administraţia Finanţelor Publice original
3. Certificat Fiscal emis de către Primăria în raza căreia îşi desfăşoară activitatea
- original
4. Certificat de Inregistrare la ORC- copie certificată cu originalul
5. Standarde de asigurare a calităţii - Prezentarea Certificatului ISO 9001:2008sistem de management al calităţii sau echivalent; nu se acceptă ofertanţi în curs
de certificare
6. Informaţii privind subcontractanţii – dacă este cazul
7. Acord de asociere – dacă este cazul
Prezentarea ofertei
- Limba de prezentare a ofertei este limba română.
- Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile calendaristice de la data
deschiderii ofertelor
- Modul de prezentare a ofertelor:
- Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure
posibilitatea verificării corespondenţei cu specificaţiile din prezentul Caiet de
sarcini.
- Propunerea financiară va conţine :
- preţul total al serviciilor prestate din obiectul contractului
- preţul defalcat pe articolele specifcate în prezentul Caiet de
sarcini
Obţinerea documentaţiei de atribuire
Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Sediul ONG CRED, situat în
Hunedoara, strada Dacia 8, bl C1, ap 143, începând cu data de 09.11.2011, ora
10.00
Termene de clarificări şi de depunere a ofertelor
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise la adresa mai sus
menţionată sau la numărul de fax al ONG CRED 0354 418227, până la data de
16.11.2011, ora 14.00.

Depunerea ofertelor: ofertele vor fi depuse la sediul ONG CRED până la
data de 21.11.2011 ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc la sediul
ONG CRED în data de 21.11.2011 ora 15.00.
Vă punem la dispoziţie următoarele documente referitoare la achiziţie:
- caiet de sarcini
- model de contract
Parteneriatul dintre Centrul European pentru Dezvoltare Rurala şi Asociaţia
“Moştenire Vie” este beneficiarul unui contract de finanţare din fonduri structurale
europene, pentru proiectul : “CASTELUL CORVINILOR – IERI SI AZI
LEAGĂNUL UNEI COMUNITĂŢI “. Proiectul este finanţat din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa Prioritara 5 - Dezvoltare durabilă si promovarea turismului, Operaţiunea –
Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice si a activităţii de marketing specific, Domeniul Major de
Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

