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CAIET DE SARCINI pentru achiziţia de
SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI LIVRARE A REVISTEI
„BANATICA” 28/2018
Muzeul Banatului Montan Reşiţa

1. Informaţii generale
Obiectul Caietului de sarcini îl reprezintă asigurarea serviciilor de editare şi tipărire a
revistei „Banatica” a Muzeului Banatului Montan, jud. Caraş-Severin, loc Reşiţa, str.
Republicii nr.10.
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii obligatorii pe baza cărora operatorii
economici specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea
Contractului de Servicii de tipărire şi livrare.
Codul CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire şi livrare
Valoarea estimată a achiziţiei: 10000 de lei
2. Obiectivul achiziţiei directe:
Tipărire Revista Banatica 28/2018
3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura din momentul semnării lui până la efectuarea recepţiei
volumului editat.
4. Procedura de achiziţie şi criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare:
în conformitate cu prevederile art. 7 alin 5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice, serviciile se vor achiziţiona prin intermediul SICAP/SEAP, criteriul de atribuire
fiind preţul cel mai scăzut.
5. Descrierea serviciilor solicitate:
Prestatorul se va obliga să efectueze serviciile de tipărire ţinând cont de caracteristicile
tehnico-funcţionale de mai jos:
Format finit: 16,5x23,5cm
Hârtie interior : cretata 90 g/mp;
Tipar interior: alb-negru si pagini color
Coperta : 4+0 culori, folie mată, cartonată
Broşată
Tiraj : 200 exemplare
Nr. pagini care se transmit către editură: 700 Word A4 din care 30 pagini color
Tehnoredactarea şi prelucrarea ilustraţii

6. Cerinţe specifice obligatorii solicitate de achizitor pentru incheierea contractului:
- Prestatorul prezintă în copie Certificatul de înregistrare la ORC: Cod Unic de
Identificare (CUI) şi cod CAEN corespunzător prestării serviciilor de tipărire şi livrare.
- editură acreditată CNCSIS, domeniul ISTORIE-ARHEOLOGIE
Propunerea financiară: Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea
financiară în lei, fără TVA, acesta fiind ferm, neputând fi modificat sau ajustat pe toată
perioada de derularea a contractului sau la finele acestuia. Oferta are character ferm şi
obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limită de depunere a
ofertelor
Termenul de prestare al serviciilor: 30 de zile lucrătoare de la data predării bunului
de tipar către prestator
Termen de plată: 20 de zile lucrătoare de la emiterea facturii şi după încheierea
procesului verbal de recepţie. Plata se va efectua în contul deschis la Trezorerie, cont
indicat de ofertant.
Codiţii privind livrarea , recepţia şi predarea:
Livrarea: se va face gratuit la sediul Muzeului Banatului Montan
Recepţia: predarea se va face pe bază de recepţie cantitativă şi calitativă, prin sondaj,
la sediul beneficiarului. Eventualele defecte ale cărţilor, apărute din cauza executantului şi
reclamate de beneficiar la recepţie sau ulterior acesteia, vor fi remediate fără plată de către
executant. Erorile apărute din cauze ce ţin de beneficiar vor fi remediate contra cost de
către executant, la un preţ stabilit de comun accord.
7. Alte menţiuni:
Operatorilor economici care acceptă prevederile caietului de sracini îşi vor publica
ofertele în catalogul electronic de achiziţii publice SEAP/SICAP pe codul : 79823000-9
Servicii de tipărire şi livrare (rev 2) pînă la data de 22.11.2018 precizând in denumirea
anunţului „Servicii de tipărire şi livrare revista Banatica 28/2018 pentru Muzeul Banatului
Montan” şi vor notifica în scris Muzeul Banatului Montan pe numărul de fax 0355 401 220 sau
la sediul instituţiei pana la această dată cu privire la publicarea ofertei în catalogul electronic SEAP
pe codul cpv solicitat de achizitor.
Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la comunicare documentele si formularele solicitate la punctul 6 al Caietului de
Sarcini in vederea încheierii contractului.
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