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Serviciul Comunicare si Relatii Publice 
                                                                                         Director General Adjunct 
                                                                                         Jr. Anamaria DUMITRACHE 

 

 

CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII  NNRR..  3366112255//2277..1100..22002211  
 privind servicii de execuţie materiale promoţionale  

 

 
TIPUL SERVICIULUI: EXECUŢIE MATERIALE PROMOŢIONALE: AGENDE ȘI 

CALENDARE  
 

Propunem solicitarea de oferte, în scopul analizei şi evaluării comparative, relativ la 
următoarele produse personalizate: 
 

         
Nr. 
crt. 

PRODUS 
PERSONALIZAT 

Cantitate 
(buc.) 

1. Agendã A4 300 

2. Agendã tip NOTEBOOK , cu stick USB ataşat, 
nedatatã 

150 

3. Agendă A5 1150 

4. Calendar de birou A5 Landscape cu imagini 350 

5. Calendar de perete cu imagini 1150 

 
1. AGENDÃ A 4 (cod CPV – 22819000-4) 

• Cantitate: 300 buc. 

• Coperta buretatã personalizatã cu timbru sec 

• Dimensiuni: 21x27 cm 

• Nr pagini: 168 

• Tip hartie: offset alb 

• Gramaj hârtie: 70 gr/mp 

• Tipar interior: 2+2 culori 

• Forzat faţã/spate: offset alb, 120g/mp, tipãrit 

• Culoare copertã: Albastru 

• Semn de carte 

• Colţuri perforate 
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2. AGENDÃ tip NOTEBOOK , cu stick USB ataşat, NEDATATÃ (cod CPV–22819000-4) 

 

• Cantitate: 150 buc. 

• Prezentare: în cutie 

• Coperta: PU caserat pe suport mucava 1570 g/mp 

• Aplicare Stick USB metalic cu capacitate 8GB, personalizare gravurã laser 

• Dimensiuni: 17 x 24cm 

• Nr pagini: 204 

• Tip hârtie: offset ivoire 

• Gramaj hârtie: 90 gr/mp  

• Tipar interior: 1+1 culori 

• Coliţa 0-1 (prima pagină conţine pictograma cu date personale) 

• Forzat față/spate: offset ivoire 150 g/mp  

• Colțuri rotunjite bloc și copertă 

• Culoare copertă: Negru 

• Semn de carte 

 

3. AGENDA A5   (cod CPV – 22819000-4) 

• Cantitate: 1150 buc. 

• Format aproximativ 150 x 210 mm 

• Hartie offset 80g/mp  

• Număr pagini - 372  

• Liniatura dictando, nedatată, personalizare logo companie pe fiecare filă 

• 8 file insert, personalizate policromie, pe hârtie dublu cretată 115 g/mp 

• Coperți policromie, buretate, plastifiate mat 

• Legare cu spiră colorată în masă – ALBASTRU 

 

4. CALENDAR DE BIROU A5 Landscape, CU IMAGINI (COD CPV – 22819000-4) 

 

•     Cantitate 350 buc  

• Format 150 x 210 mm 

• Hârtie dublu cerat mat 150 g/mp, 13 file 

•    Personalizare policromie integral 

•    Personalizare pe suport: 3,5 x 21 cm 

• Suport carton 280 g/mp 

• Legare spirã coloratã în masã – ALBĂ 
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5. CALENDARE DE PERETE CU IMAGINI  - foto FLORI, PEISAJE sau ROMÂNIA (cod 

CPV–30199792 – 8) 

•    Cantitate : 1150 buc  

•    Format 330 x 480 mm 

•    Hârtie DCM 200 g/mp, 13 file 

•    Personalizare policromie integralâ doar faţã 

•     Personalizare pe capac: 33 x 12 cm 

•    Spate calendar carton duplex 230 g/mp 

•    Legare cu spiră şi agăţătoare 

 

Valoare totală (estimată) – 60.000 lei, fără TVA.  

       Pentru toate produsele solicitate, oferta va cuprinde preţul/buc, exprimat în lei, fãrã 
TVA. 
        Toate informaţiile/datele privind modul de personalizare al agendelor şi calendarelor 
(logo, coliţa „0”, fotografii calendar) vor fi furnizate de către beneficiar, pe mail sau suport 
electronic (dupã caz), în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării contractului. 
 
CRITERII TEHNICE MINIME OBLIGATORII: 
 
- Ofertanţii vor prezenta mostre ale produselor solicitate de CONPET SA. 
- Creaţia grafică, design-ul şi DTP-ul vor fi înglobate în preţurile din ofertã. 
- Asigurarea întregii cantităţi şi game de materiale solicitate. Nu vor fi luate în considerare 

ofertele firmelor care nu asigură toate produsele. 
- Termenul de livrare a întregii cantităţi va fi de maxim 15 zile calendaristice de la 

acordarea avizului „Bun de Tipar”/ fiecare produs, dar nu mai tarziu de 30 zile 
calendaristice de la primirea solicitarii scrise din partea beneficiarului / fiecare produs.  

- Livrarea şi recepţia tuturor materialelor se vor face la sediul beneficiarului. 
- Executantul va respecta întocmai conţinutul informaţiilor transmise de beneficiar şi 

culorile solicitate de acesta. 
- Executantul se obligã sã opereze eventualele modificări în conţinutul informaţiilor primite, 

până la acordarea avizului « Bun de Tipar » de cãtre beneficiar. 
- Scadenţa plăţilor: 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar. 
 
  Durata contractului: 3 luni 
        
 
     Șef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă 
     Bianca PATRICHI 
 

 
     Şef Serviciu Comunicare și Relații Publice 
     Ligia LATELERS 
  
     Întocmit 
     Dana PANȚÎRU 
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