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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 

 
În baza procedurii Autoritatii de Management al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din 
FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt 
autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeaşi ordonanţă, 
 
Cu respectarea altor dispozitii legale nationale si comunitare privind achizitiile, 
 
Fundația Universitară ” Dunărea –Marea Neagră” vă adresează următoarea 
 
 Nr. 126/02.11.2010 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
LA ACHIZITIA DE „SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI MULTIPLICARE ” 

Prin solicitare de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect prestare de servicii de tipărire și 
multiplicare 

Cod CPV 79823000-9 
 

1. Date despre achizitor - Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” cu sediul în localitatea 
Venus – Mangalia, str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, Fax: 0241/731 732, 
Tel: 0241/731 908, e-mail: info@fudmn.ro, adresa web – www.fudmn.ro, Cod Fiscal 14524293, inregistrat 
in registrul privind asociatiile si fundatiile la pozitia nr. 1/B/I/16.01.2002 

2. Obiectul contractului: Prestarea de servicii de tipărire și multiplicare, conform specificatiilor tehnice din 
documentatia pentru ofertanti. 

3.  Date privind procedura de atribuire: Procedura de prospectare a pietei –studiu de piata, conform 
procedurii Autoritatii de Management al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin 
POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi 
contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeaşi ordonanţă  
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99 

4. Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achizitionate: 

Nr.cr
t 

Denumire 
imprimat.Caracteristici 

Detalii  tehnice Nr. buc 

1. Banner 2,5 x 0,8 m Material Blockaut 510 gr/m2,policromie,o fata,cu capse perforate  pentru 
agatatoare .                                         

2 

2. Banner  4 x 1,2 m Material Blockaut 510 gr/m2,policromie,o fata,cu capse perforate  pentru 
agatatoare .                                         

1 

3 Banner  fata-veso 1,2 x4 m Material Blockaut 510 gr/m2.policromie fata/verso cu capse  perforate pentru 
agatare. 

1 

mailto:info@fudmn.ro
http://www.fudmn.ro/
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99
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Nr.cr
t 

Denumire 
imprimat.Caracteristici 

Detalii  tehnice Nr. buc 

4 Roll-up 2 x 0,8 m Material Frontlit 500 gr /m2,policromie,mecanism roll-up.                        3 

5 Pliant  A4T2 Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , pliat in trei.                      10000 

6 Autocolante mici Autocolant                                           1000 

7 Autocolante  mari Autocolant                                            1000 

8 Mape cu buzunar A3 Carton dublu cretat lucios  250 gr/m2,policromie,o fata.                                 2000 

9 Afise  A3T1 Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , o fata.                              200 

10 Afise  A2T1 Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , o fata.                               300 

11 Brosuri  A5 Carton dublu cretat lucios115gr/m2,policromie, fata/verso,12 pag. 3000 

12 Pliant incheiere 
A4T2 

Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , pliat in trei.   3000 

13 Pliant bursa locuri de munca Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , pliat in trei.   2000 

14 Afise bursa  A3T1 Carton dublu cretat lucios  115gr/m2,policromie , o fata.     200 

15 Banner bursa   
4 X 1,2 m 

Material Blockaut 510 gr/m2.policromie 1 fata, cu capse perforate pentru 
agatare. 

1 

16 Suport de Curs Bucatar Offset 80 gr/m2,aproximativ600 pag,A4,fata/verso, tipar negru cu coperta 
carton 250 gr/m2,o fata ,policromie,       
finisare legatorie.                                 

84 

17 Suport de Curs Ospatar Offset 80 gr/m2,aproximativ 450 pag,A4,fata/verso, tipar negru cu 
copertacarton 250 gr/m2,o fata ,policromie,       
finisare legatorie.                                  

75 

18 Suport de Curs Tehnician in 
Hotelarie 

Offset 80 gr/m2,aproximativ 500 pag,A4,fata/verso, tipar negru cu coperta 
carton 250 gr/m2,o fata ,policromie,       
finisare legatorie.                                  

75 

19 Suport de Curs Administrator 
de Pensiune  

Offset 80 gr/m2,aproximativ 600 pag,A4,fata/verso, tipar negru cu coperta 
carton 250 gr/m2,o fata ,policromie,       
finisare lgatorie.                                   

75 

20 Suport de Curs Camerista Offset 80 gr/m2,aproximativ 210 pag,A4,fata/verso, tipar negru cu coperta 
carton 250 gr/m2,o fata ,policromie,       
finisare legatorie.                                 

42 
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5. Oferte parţiale si oferte alternative: nu sunt acceptate oferte partiale si sau oferte alternative. 
6. Obţinerea documentaţiei pentru ofertanti: în urma solicitării scrise prin email la adresa la email: 

cristina.bodnaras@fudmn.ro sau info@fudmn.ro, prin fax: la nr. 0241/731 908, sau prin adresa scrisa 
transmisă la sediul Achizitorului. Documentația se poate transmite pe email, prin fax sau se poate pune la 
dispozitia ofertantilor la sediul Achizitorului. 
Relatii suplimentare se pot obţine la tel: 0751112444 sau la email: cristina.bodnaras@fudmn.ro sau 
info@fudmn.ro, persoana de contact Bodnaras Cristina. Informatii despre proiect se pot obtine de la 
adresa www.fudmn.ro. 

7. Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul. 
8.  Date privind ofertele: 

a) Termenul-limită de primire a ofertelor: 09.11.2010, ora 10:00. 
b) Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului din Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 
38, Judetul Constanta, Cod Postal: 905500 
c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română. 
d) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile 
e) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.11.2010, ora 12:00, la sediul achizitorului din din Venus – 
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul Constanta, Cod Postal: 905500 
f) Se interzice depunerea de oferte alternative sau partiale 
g) Data limita pentru solicitarea de clarificari: 06.11.2010, ora 10.00.  

9. Finanţarea achiziţiei: prin intermediul Contractului de finantare nr. finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
având ca obiect cofinanţarea proiectului „Calificări europene pentru centrele turistice din România” din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de 
intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

10. Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut.  
11. Alte informaţii: 
- se va încheia un contract de achizitii care va cuprinde clauzele specificate în modelul atasat 

documentatiei de atribuire. 
- preţul contractului de achiziţie este ferm in lei si neajustabil pe toata durata contractului. 
- locul de prestarea a serviciilor: la sediul prestatorului; 
- contestatiile se vor solutiona conform procedurii mentionate in documentatia pentru ofertanti. 

 
Informatii suplimentare se pot obtine de la Bodnaras Cristina, consilier juridic, Fundația Universitară ” 
Dunărea – Marea Neagră, cu sediul în Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul Constanta, 
Cod Postal: 905500. 
 
 
 
 
 

 
 Manager de Proiect 
 Emil Bodnăraş 
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