
 

 

 

 

 

Investeşte în oameni ! 
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Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”   
Domeniul major de intervenţie:  2.3 - „Acces si participare la FPC” 

 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE 
“SERVICII PUBLICITARE SI TIPOGRAFICE” 

Cod CPV: 79341000-6 (servicii de publicitate); 79810000-5 (servicii tipografice) 
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“FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor întreprinderii” 
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SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 

Nr.AP82/ 17.08.2010 din Registrul special de achizitii 

 

 

 



 

 
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE 

“SERVICII PUBLICITARE SI TIPOGRAFICE” 

 

Achizitor:  

SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 
Cu sediul în Satul Jilava, Comuna Jilava, Prel. Şoselei 
Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, cod poştal: 
077120, înregistrată în Registrul Comertului sub 
nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare RO12782806 
Tel: 021.493.05.00, fax: 021.493.05.02, email: 
office@analkoaluminium.ro 
Reprezentata legal prin Athanase Dakas, Director General 
Executiv 

Titlul proiectului POSDRU :  
“FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor 
întreprinderii” 

Finantat prin 

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 
2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie:  2.3 - „Acces si participare la 
FPC” 

ID proiect POSDRU:  
49378 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului  

Beneficiar 

Procedura Procedura de prospectare a pietei – Studiu al pietei 

Cod CPV  

79341000-6 (servicii de publicitate); 79810000-5 (servicii 
tipografice) 

 

 

 

1. INFORMATII GENERALE  
1.1. Achizitor:  

Denumire: SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 

Sediu social: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, cod poştal: 077120, Localitate: Satul Jilava, 
Comuna Jilava, tara: Romania 

Persoane de contact: Athanase Dakas 
                                   Catalina Gheorghe 

Telefon: 021 493.05.00 

E-mail: office@analkoaluminium.ro Fax: 021 493.05.02 

Adresă de internet: www.analkoaluminium.ro 

 
1.2.   
a) Termen limită de depunere a ofertelor: 24 august  2010, ora 14.00  

 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, cod 
poştal: 077120, Localitate: Satul Jilava, Comuna Jilava, tara: Romania 
 

mailto:office@analkoaluminium.ro


 

Operatorii economici au acces la intreaga documentaţie pentru ofertanţi prin 
transmiterea unei solicitări prin fax, e-mail sau poştă la datele de contact ale 
Achizitorului precizate la pct. 1.1, intre orele 9.00-16.00, persoana de contact 
Gheorghe Catalina. 
 
In situaţia în care operatorul economic interesat solicită clarificări privind 
documentaţia pentru ofertanţi, achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod 
clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă 
care nu trebuie să depăşească de regulă 1 zi lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări din partea operatorului economic. Data limita de primire a 
solicitărilor de clarificări: 20.08.2010, ora 17.00, astfel incat achizitorul sa aiba 
timp sa raspunda si operatorul economic interesat sa aiba timp sa isi 
finalizeze oferta  
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în 
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată la 
punctul 1.1 nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind păstrata la sediul 
achizitorului, nedeschisea 
 
Toate cererile de clarificari si toate raspunsurile la acestea vor fi comunicate 
tuturor operatorilor economici care au solicitat documentatia de achizitie, 
respectiv vor fi publicate pe site-ul  www.analkoaluminium.ro . 
 
 

2. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  
Cerintele impuse in prezenta documentatie sunt cerinte minime. 
Serviciile care fac obiectul prezentei achizitii sunt servicii publicitare si servicii 
tipografice. 

2.1. Serviciile publicitare consta in urmatoarele: 

2.1.1. Realizarea fotografiilor necesare creatiei grafice a materialelor 
publicitare (afise, pliante, brosuri) 

2.1.2. Realizarea conceptului grafic al materialelor publicitare (afise, pliante, 
brosuri) 

2.1.3. Realizarea conceptului editorial al materialelor publicitare (afise, pliante, 
brosuri) 

2.1.4. Editarea foto a tuturor imaginilor care vor fi folosite pentru realizarea 
materialelor publicitare (afise, pliante, brosuri) 

2.1.5. Redactarea tuturor materialelor de informare care vor fi publicate in 
materialele publicitare (afise, pliante, brosuri) 

2.1.6. Realizarea din punct de vedere grafic a materialelor publicitare (afise, 
pliante, brosuri)  

2.1.7. Realizarea tuturor operatiunilor necesare pregatirii pentru tipar a 
materialelor publicitare (afise, pliante, brosuri)  



 

2.1.8. Livrarea materialelor publicitare catre tipar, in formatul necesar realizarii 
operatiunilor de tiparire.  

2.2. Serviciile tipografice consta in urmatoarele: 

2.2.1. Tiparirea materialelor publicitare (afise, pliante, brosuri) in urmatoarea 
cantitate: 

Afise: 50 bucati 

Pliante: 100 bucati  

Brosuri: 200 bucati 

2.2.2. Tiparirea materialelor publicitare cu urmatoarele caracteristici de hartie, 
dimensiuni, policromie: 

Afise: hartie dublu mat cretata (DCM), 200 grame  

          dimensiune: A3  

          tipar pe o singura fata  

          policromie 4+4  

Pliante: hartie dublu mat cretata (DCM), 200 grame  

             dimensiune:  A5 (21 cm cu 14,85 cm)  

             numar pagini: 4 

             tipar fata/verso  

             policromie 4+4 

Brosuri: hartie dublu mat cretata (DCM), interior 115 grame, coperta 200 
grame  

              dimensiune: A5 (21 cm, 14,85 cm)  

              numar pagini: 16 pagini interior + 4 coperti 

    tipar fata/verso 

              policromie 4+4 

              finisare: capsare 

2.2.3. Finisarea materialelor publicitare (afise, pliante, brosuri)             

2.2.4. Ambalarea materialelor publicitare (afise, pliante, brosuri) 

2.2.5. Transportul materialelor publicitare la sediul achizitorului 

In urmatorul tabel sunt enumerate atat serviciile si produsele care urmeaza sa 
fie achizitionate, cat si descrierea lor si cantitatea necesara a fi achizitionata. 



 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire 
servicii 

 

Cod CPV 

 

Caracteristici produs 

Pret total 

Nr bucati 
necesare 

1 Servicii 
publicitare 

79341000-6 Afise 

- realizare fotografii; realizare 
concept grafic; realizare 
concept editorial; editare foto;  
redactare materiale; 
realizarea din punct de 
vedere grafic a materialelor 
publicitare; realizarea tuturor 
operatiunilor necesare 
pregatirii pentru tipar a 
materialelor; livrarea 
materialelor catre tipar 

50 bucati 

Pliante 

- realizare fotografii; realizare 
concept grafic; realizare 
concept editorial; editare foto;  
redactare materiale; 
realizarea din punct de 
vedere grafic a materialelor 
publicitare; realizarea tuturor 
operatiunilor necesare 
pregatirii pentru tipar a 
materialelor; livrarea 
materialelor catre tipar 

100 bucati 

Brosuri 

- realizare fotografii; realizare 
concept grafic; realizare 
concept editorial; editare foto;  
redactare materiale; 
realizarea din punct de 
vedere grafic a materialelor 
publicitare; realizarea tuturor 
operatiunilor necesare 
pregatirii pentru tipar a 
materialelor; livrarea 
materialelor catre tipar 

200 bucati 

2 Servicii 
tipografice  

79810000-5 Afise 

- hartie dublu mat cretata 
(DCM), 200 grame;          
dimensiune: A3; tipar pe o 

50 bucati 



 

singura fata; policromie 4+4; 
transport la sediul 
achizitorului  

Pliante 

- hartie dublu mat cretata 
(DCM), 200 grame;              
dimensiune:  A5 (21 cm cu 
14,85 cm); numar pagini: 4;              
tipar fata/verso;          
policromie 4+4; transport la 
sediul achizitorului 

100 bucati 

Brosuri 

hartie dublu mat cretata 
(DCM), interior 115 grame, 
coperta 200 grame;               
dimensiune: A5 (21 cm, 14,85 
cm); numar pagini: 16 pagini 
interior + 4 coperti; tipar 
fata/verso; policromie 4+4;               
finisare: capsare; transport la 
sediul achizitorului 

200 bucati 

 

3. PERIOADA MINIMA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 de zile. 
 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE: Pretul 
cel mai scăzut      
 
5. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII, INCLUSIV CONDITIILE DE 
ACTUALIZARE / MODIFICARE A PRETULUI PE TOATA DURATA DE 
VALABILITATE A CONTRACTULUI:  
Termenul maxim acceptat de Societate pentru livrarea produselor mentionate 
la punctul 2. este de 15 zile de la semnarea contractului. Ofertele care vor 
contine termene de livrare mai mari vor fi respinse.  
Pretul nu poate fi modificat pe toata durata de valabilitate a contractului.  
Factura emisa de furnizor catre achizitor va fi insotita de certificatul 
fiscal al furnizorului care sa ateste faptul ca acesta nu are datorii la stat.  

Modul de livrare: Produsele vor fi livrate in ambalajul original, fara a fi 
deteriorate sau distruse. In caz de deteriorare sau distrugere din vina 
exclusiva a furnizorului, produsele vor fi inlocuite in maximum 1 zi.  

 
6. MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI ACHIZITORULUI SI DE 
SOLUTIONARE A CONTESTATIEI. 
Contestatiile privind decizia de atribuire pot fi depuse in termen de 24 de ore 
de la data transmiterii anuntului de atribuire catre participantii la procedura. 
Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 021 493.05.02, prin  email la 



 

adresa office@analkoaluminium.ro sau prin curier cu confirmare de 
primire la sediul achizitorului. Contestatiile vor fi analizate si solutionate de 
catre achizitor intr-un termen de 24 de ore de la data depunerii lor. In situatia 
in care solutia contestatiei nu este acceptata de catre contestator atunci se 
pot depune contestatii la instanta judecatoreasca competenta – Tribunalul 
Bucuresti, Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, telefon 0214083600, e-mail, 
tribunalul-bucuresti@just.ro 
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