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                                                                          Nr. 2386/ 12.12.2019 

                                                              Dosar IV.12 

     
 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI  

 
1.AUTORITATE CONTRACTANTĂ: FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREȘ   

2. SEDIUL: loc.Tîrgu Mureș, jud.Mureș, P-ta Victoriei, nr.1, cod poștal 540052 

3.SURSA DE FINANŢARE: buget propriu 

4.INFORMAŢII ACHIZIŢIE: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, în calitate de autoritate 
contractantă, doreşte să achiziţioneze servicii de editare , design si tiparire afise concert, 
conform cerinţelor caietului de sarcini anexat prezentei, prin aplicarea procedurii-achiziţie 

directă, conform pragului valoric prevăzut la art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice și art.43 alin.(3) lit.b) din H.G.R. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.  

    Codul de clasificare CPV: 79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2). 

5.Modalitatea de atribuire: achiziţie directă. 

6.Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, exprimat în lei, fără TVA, în condiţiile în care 
oferta  respectă specificaţiile tehnice ale autorităţii contractante. 

7. Condiţii achiziţie: 

7.1.Preţul ofertei va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a comenzii. 

7.2.Termenul de livrare al produselor: maxim 2 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii 
ferme către furnizor. 

7.3.Produsele se vor livra pe bază de factură. 

7.4.După evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă va anunţa doar operatorul economic cu 
oferta financiară cu preţul cel mai scăzut pe întreaga cantitate de produse și care îndeplinește 
cerinţele tehnice solicitate, prin transmiterea comenzii ferme de livrare a produselor, urmând 
a se definitiva cumpărarea directă. 

8.Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 

9. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 19.12.2018, ora 10oo, 
prin poştă, fax, poştă electronică (la adresa de e-mail: c.covaciu@filarmonicams.ro) sau 
depunere la sediul instituţiei. 

Ofertele primite după data și ora limită menţionată, nu se vor lua în considerare, fiind respinse 
ca inacceptabile. 
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10.Modalităţi de plată: prin ordin de plată, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. 
Factura se va emite numai după prestarea serviciilor și se va transmite la sediul Filarmonicii de 
Stat Tîrgu Mureș. 

 

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim. 

 

Cu respect, 

 

 

MANAGER                        DIRECTOR ADJUNCT 

Vasile Cazan                             Cristina Covaciu  
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          CAIET DE SARCINI 

privind achiziţia de servicii de tipărire materiale de promovare 

APROB 
MANAGER 

Vasile Cazan 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1.Denumirea autorităţii contractante: 
Filarmonica de Stat, cu sediul în Tîrgu Mureș, Piata Victoriei nr. 1 
1.2.Denumirea serviciului: Prestatorul va asigura servicii de concepţie grafică și tipărire materiale 
de promovare (afișe concert) în cantitatea solicitată de beneficiar. Conţinutul acestor materiale 
(text) este prezentat în anexa la prezentul document. 
Cod CPV: 79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2) 

2. CERINŢE TEHNICE 

Conceptul grafic al materialelor publicitare va fi realizat de către prestator și va fi aprobat cu ”bun 
de tipar” de către beneficiar. 

 3.LOCUL, TERMENUL DE LIVRARE ȘI RECEPŢIA PRODUSELOR 

Prestatorul va prezenta materialele pentru ”bun de tipar” în termen de maxim 2 zile de la data 
transmiterii de către autoritatea contractantă, în format electronic, a textului și imaginilor pentru 
materiale. 

Livrarea produselor achiziţionate se va face la sediul Filarmonicii de Stat, Piata Victoriei, nr. 1. 
Termenul de livrare: maxim 2 zile de la data ”bunului de tipar” și lansării comenzii ferme de execuţie 
din partea autorităţii contractante, comanda fiind însoţită, pentru conformitate, de exemplarul 
”bun de tipar”.  
Recepţia produselor (cantitativă și calitativă) se va face la livrare în prezenţa ambelor părţi. 

Întocmit: Orban Piroska- secretar Relaţii Publice 

Avizat: Cristina Covaciu- director adjunct 

 

 
 

Descrierea serviciilor necesare Caracteristici/ cerinţe tehnice 
 

Cant./ 
U.M. 

Editare și tipărire afiș concert: concept 
grafic, machetare text, pregătire pentru 
tipar, tipărire 

-Dimensiune 106x150 cm., 
-policromie faţă,  
-hârtie: 160 g, lucioasă 

 
4 buc 

Editare și tipărire afiș concert: concept 
grafic, machetare text, pregătire pentru 
tipar, tipărire  

-Dimensiune 60x 85 cm,  
-policromie faţă,  
-hârtie: 160 g, lucioasă 

40 buc 

Editare și tipărire afiș concert:  concept 
grafic, machetare text, pregătire pentru 
tipar, tipărire 

-Dimensiune 33x 48 cm,  
-policromie faţă,  
-hârtie: 160 g, lucioasă 

280 buc 

Design necesar   64 ore 


