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Proiect coUnanlat din Fondul Socia, European prjn Programul Oper4ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007'2013
Investegte in oameni!

Nr.401 / 05.03.2012
Clarificare/Completare nr.1

la documentatia pentru ofertanti intocmita in vederea atribuirii contractului de achizilie:
Servicii de tipirire Produse informative 9i de promovarc pentru anul 2012

pentru proiectul POSDRU/96/6,25/63249 -,,Retea de incluziune sociali pe piata muncii"

Ca urmare a solicit5rilor de clarificiri in raport cu Documentalia penfu ofertanli intocmita pentru derularea
procedurii de prospectare a pielei - studiu al pielei pentru Contractul de achizitie Servicii de tipdrire Produse
informative gi de promovare pentru anul 2012 pentru proiectul POSDRU 19616.21s,163249 - ,Relea de incluziune
sociale pe piala muncii" , Centrul Diecezan Caritas lagi, in calitate de Achizitor, aduce la cunogtinta operatorilor
economici interesali urmetoarele:

Solicitare de clarificare:
intrebare:
"...v-as ruga, daca se poate, sa speciUcati care este formatul flyerelor si daca acestea vor fi comandate toate o
data (cele 18400 buc) sau in mai multe transe."

Raspuns:
1. "v-as ruga, daca se poate, sa specificati care este formatul flyerelor."
Cu referire la acest aspect, facem urmatoarele preciziri/rectificdri cu priyire la caracteristicele tehnice pe care le
vorindeplinl flyerele: dimensiune (format finit) 46, hartie minim 90 g/m', policromie fati gi/sau fati/verso.
in intocmirea ofertei tehnice, cu privire la flyere ofertanlii interesali se vor raporta la carccteristicile mai sus
specificate.

2. "daca acestea vor fi comandate toate o data (cele 18400 buc) sau in mai multe transe"
in acest sens, facem trimitere la prevederea din Documentatia penku ofertanti sectiunea 5 pct.5.7 conform

cireia: "serviciile vor fi prestate ln mai multe trange, funclie de comenzle ferme ale Achizitorului".
Mai mult, linand cont cd este vorba de materiale informative gi de promovare necesare pentru anului 2 de
implementare a proiectului, Achizitorul, in funclie de necesltili gi de activitelle planificate in decursul anului 2012,
va inainta comenzi ferme pe baza cerora Prestatorul va executa serviciile solicitate pentru cantita{le de produse
informative gi de promovare cuprinse in fiecare comanda fermA in parte.
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Cu stime,
Gema Bacoanu
Manager pioiect
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