TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru prestarea serviciilor de imprimare a materialelor de vizibilitate

9 februarie 2016
I.
Prezentare generală:
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în
Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. CRJM tinde să asigure o justiție calitativă, promptă
și transparentă, respectarea efectivă a drepturilor civile și politice și un cadru legislativ pentru organizațiile
societății civile. În realizarea acestor obiective, CRJM combină cercetarea de politici și activitatea de
advocacy realizate într-un mod independent și neutru.
II.
Scopul concursului:
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru perioada 01 martie 2016 01 martie 2018) o companie specializată în comercializarea și livrarea materialelor de vizibilitate
identificate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de
prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM).
III.

Sarcina tehnică:

Item
Agendă datată

Agendă datată

Carnete / bloc
note

Specificații


















Cantitate

50
Dimensiune: 8.5 x 15.5
Datată
Tip material: coperta imitație de
piele
Semn de carte
Culoare: albastru închis
Tipar logo: 1 culoare
20
Format A5
Datată
Tip material: coperta imitație de
piele
Semn de carte
Culoare: albastru închis
Tipar logo: 1 culoare
50
Format A5
Tip material: copertă din carton, 50
file de matematică, spirală pe partea
scurtă
Culoare: albă
Tipar logo: 3 culori

Preț unitar MDL,
inclusiv TVA

Preț total MDL,
inclusiv TVA

Calendar de masă

Mape de hârtie

Bloc de foi pentru
notițe
Pixuri

Memory-stick –
brățară

Sacoșă
























Sacoșă









Umbrelă

Cană
Polo shirt, men și
women
Hanorac

Vestă fără mâneci












Dimensiune: bază cu două fețe 10,5 x 250
11,5 cm
Material: carton mat
Tipar logo: 1 culoare
1000
Tip material: carton mat
Dimensiune: A4
Culoare: albă
Tipar logo: 1 culoare
500
Format: A4
Culoare: albă
Tipar logo: 1 culoare
1000
Tip material: plastic
Culoare: alb
Tipar logo: 1 culoare
100
Material: silicon
Dimensiune: 8GB
Culoare: negru, albastru închis
Tipar logo: 1 culoare (albă)
100
Material: bumbac
Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere
lungi
Curea ajustabila
Tipar logo: 1 culoare
100
Material: iută, cu mânere colorate
accesorizate
Dimensiuni: 40 x 35 x 12 cm
Tipar logo: 1 culoare
20
Material: poliester + husa
Culoare: negru / albastru
Tipar logo: 1 culoare
3 secțiuni
Buton pentru deschiderea, închiderea
automată
15
Tipar logo
20
Material: bumbac
Mărime: S-XL
Tipar logo: 1 culoare
20
Material: bumbac/poliester
Mărime: S-XL
Tipar logo: 1 culoare
20
Material: poliester
Mărime: S-XL
Tipar logo: 1 culoare

Cantitatea indicată ar putea fi modificată în funcție de costuri și suma maximă disponibilă.
Pe toate materialele de vizibilitate va fi imprimat logo-ul CRJM.

IV.




Criteriile de selecție:
Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
Prezentarea mostrelor/portofoliu;



Termeni optimi de executare.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la
olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până
pe 26 februarie 2016, orele 16:00.
Oferta va include:
 Certificatul de înregistrare al companiei;
 Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs, per unitate și
total. Preţul oferit trebuie să includă costul imprimării logo-ului CRJM. Compararea ofertelor
financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al
BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 Mostre/portofoliu materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
 Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor.
Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau
la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor
corespunde cerințelor sale. Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi
evaluate.

