Nr. 614/09.01.2019
Solicitare de ofertă
In vederea realizării prin Achiziție directă, a panourilor de informare în cadrul
Proiectului “Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de
Cercetare și Educație din România – ANELIS PLUS 2020” vă rugăm ca, până la data de
17.01.2019, ora 15.00, să ne trimiteţi oferta dumneavoastră, fundamentată pe cerințele
prezentate mai jos.
Preambul:
Asociația Universităților, a Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor
Centrale Universitare din România -ANELIS PLUS își desfășoară activitatea în trei orașe din
România: Iași, Cluj-Napoca și București. În cadrul Proiectului “Acces Național Electronic la
Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România –
ANELIS PLUS 2020” Asociația are obligația de a amplasa câte un panou de informare la fiecare
dintre sediile aflate în orașele menționate.
Prezenta solicitare de ofertă se referă la realizarea și montarea panoului de informare
la sediul Aociației din IAȘI, bd.Carol I nr.11, Corp A Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iași
Caiet de sarcini
Panou va fi realizat astfel:
- Dimensiune 2m x 3m (L x H)
- Material – poliplan, imprimat pe o față, cu textul furnizat o dată cu semnarea contractului
Scurtă descriere: scheletul panoului va fi confecționat din țeavă rectangulară de 20 x 20
mm (secțiune pătrată), grosime de 2 mm și va conține 2 – 3 traverse de rigidizare. Toate
elementele metalice vor fi vopsite în culoare albă. Pe scheletul metalic astfel realizat se va
monta poliplanul, printat în policromie pe o față. Fixarea va asigura întinderea uniformă a
materialului și durabilitatea în timp.
Panoul va fi montat pe peretele din spatele Corpului A al Universității, cu latura
inferioară la o distanță față de sol de circa 100 cm. Fixarea se va face cu dibluri care să
asigure stabilitatea față de vânt sau smulgere intenționată.
Inainte de a realiza imprimarea poliplanului se va obține bunul de tipar de la
reprezentantul nominalizat de Asociație, pentru a se asigura conformitatea textului și
culorilor cu rigorile impuse de monitori
Alte precizări
Oferta va fi conține toate cheltuielile ce ţin de realizarea panoului și amplasarea acestuia
în locul indicat de beneficiar.
Valoarea estimată a achiziției este de 2100 lei, cu TVA inclus.
Plata se va face prin virament bancar într-un cont indicat de executant, în termen de
maxim 30 zile calendaristice de la data recepției.
Oferta tehnică și de preț se va transmite la adresa de e-mail viorel.bolohan@yahoo.com
sau/și cristina_lupu1000@yahoo.com
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