CAIETUL DE SARCINI

Concursul de oferte cu privire la
selectarea companiei pentru elaborarea
şi producerea materialelor promoționale
(calendare, agende 2018)

Secţia Marketing 2017

1. Scopul Concursului
Scopul prezentului concurs este selectarea companiei/tipografiei care va prezenta cea
mai avantajoasă ofertă pentru fabrică în vederea elaborării şi producerii materialelor promoţionale
2018 ale întreprinderii conform condiţiilor stipulate în Caietul de sarcini la prezentul concurs.
2. Obiectul concursului
Obiect al prezentului concurs sunt toate lucrările care urmează a fi îndeplinite, conform condiţiilor
stipulate mai jos.
Sarcinile propuse conform caietului de sarcini au fost divizate în două:
Lotul I: Elaborarea design-ului grafic şi producerea calendarelor conform Anexei 1.
✓ Sublotul I.I. Calendare de perete trimestriale 2018 cu spirală (dimensiuni 21 x 34 cm)
✓ Sublotul I.II. Calendare de birou 2018 (dimensiuni 18 x 16 x 8 cm)
✓ Sublotul I.III. Calendare de buzunar 2018 (dimensiuni 10 x 7 cm)
Lotul II: Elaborarea design-ului grafic şi producerea agendelor conform Anexei 2.
✓ Sublotul II.I. Carnet de buzunar pe spirala (15 cm x 10,5 cm)
3. Modalitatea de participare la concurs
➢ Invitaţia la concurs şi caietul de sarcini vor fi publicate pe site-ul fabricii www.franzeluta.md, la
compartimentul Noutati;
➢ Companiile participante la concurs (Ofertanţii) vor expedia ofertele sale în adresa Franzeluța S.A.
(Beneficiar) către Secția Marketing la adresa indicată mai jos.
➢ În conformitate cu ofertele primite Secția Marketing va determina câştigătorul concursului.
➢ Se vor accepta ofertele de la ofertanţii înscriși la concursul de oferte, care pot asigura cel puţin
îndeplinirea unui lot al lucrărilor descrise în prezentul caiet de sarcini.
➢ În cele din urmă fabrica Franzeluta şi compania câştigătoare vor purcede la negocierea condiţiilor
contractului, pentru semnarea ulterioară a acestuia.
Cheltuieli de participare
➢ Participantul la oferte acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor
solicitate.
➢ Beneficiarul nu ia parte la acoperirea cheltuielilor participanţilor şi nu poartă răspundere pentru
acestea, indiferent de rezultatele concursului.
4. Documente obligatoriu solicitate de la Ofertanţi:
Date despre participant:
• Denumirea şi adresa juridică şi fizică a firmei, confirmată prin ştampila şi semnătura
Ofertantului;
• Copia certificatului de înregistrare a firmei;
• Copia certificatului de atribuire a codului fiscal;

• Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
• Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera
•
•
•
•

Înregistrării de Stat;
Prezentarea copiei rapoartelor financiare pentru ultimele 2 trimestre (copia Raportului
statistic trimestrial);
Prezentarea a 3 scrisori de recomandare de la alţi Beneficiari, cărora le-au fost îndeplinit
lucrări similare;
Vor participa companiile cu o experienţa în domeniu nu mai puţin de 2 ani;
Companiile vor prezenta mostre ale produselor promoţionale similare, precum şi
„presentation book” cu machetele lucrărilor îndeplinite pentru alţi beneficiari de pe
teritoriul R.M (cu indicarea denumirii companiilor, pentru care aceste lucrări au fost
executate anterior de către Ofertant);

5. Costul total şi modalitatea de calculare a ofertei:
➢ Ofertanții, pentru participarea la concursul de oferte vor prezenta în Anexa 1,2 termenii de
îndeplinire şi preţurile pentru fiecare sublot în parte, care va fi compus din:
✓ preţul elaborării designului grafic pentru fiecare sublot în parte;
✓ preţul de tipar/producere pentru fiecare sublot în parte;
➢ Prețul pentru lucrările indicate în Anexele la Caietul de sarcini va fi indicat doar în valută
naţională – MDL;
➢ Preţul va include TVA şi toate taxele şi impozitele aferente îndeplinirii lucrărilor.
6. Modul de evaluare şi comparare a ofertelor:
-

Beneficiarul va examina ofertele în scopul determinării completitudinii lor, dacă au fost comise
unele erori în calculare, dacă cerinţele solicitate au fost puse la dispoziţie;

-

Oferta determinată ca fiind în mod substanţial neconcordantă poate fi respinsă de către
Beneficiar şi nu poate fi ulterior concordantă de către Ofertant corectând discordanţa;

-

Beneficiarul poate neglija formalităţile sau discordanţele sau iregularităţile minore a unei oferte
care nu constituie devieri majore de la Anexele caietului de sarcini;

-

La evaluarea ofertei Beneficiarul va ţine cont de costul creativului şi al preţului de producere
stipulat în ofertă pentru lucrările complexe, termenii lucrărilor, cât şi de alte servicii
suplimentare specificate de către Ofertant în oferta sa, conform Caietului de sarcini;

-

Sistemul de evaluare va fi efectuat după punctajul total căpătat la oferta descrisa în Caietul de
sarcini;

7. Drepturile Beneficiarului
-

Beneficiarul poate anula rezultatele concursului de oferte, în cazul necorespunderii ofertelor
primite cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, sau dacă la concurs sau înscris mai puţin de
doi ofertanţi;

-

Beneficiarul îşi rezervă dreptul incontestabil de a declara rezultatele concursului de oferte nule
fără comunicarea motivelor şi iniţierea unui nou concurs;

-

Beneficiarul îşi asuma dreptul de a negocia condiţiile contractului şi costul lucrărilor cu
câştigătorul concursului de tender;

-

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a selecta atât un singur câștigător al tenderului pentru toate
două loturi de lucrări cât şi câte un câștigător pentru fiecare sublot în parte;

-

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a nu returna Ofertanţilor mostrele şi machetele prezentate la
prezentul concurs;

-

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra conceptelor şi machetelor selectate ca
câștigătoare odată cu semnarea contractului de colaborare între Ofertant şi Beneficiar.

8. Condiţii suplimentare:
•

Termenii de executare
Termenul de executare pentru elaborarea creativului, tiparului şi producerii pentru fiecare sublot
în parte se va calcula în zile lucrătoare şi va fi stipulat în oferta prezentată de către Ofertant.

•

Modalitatea şi condiţiile de livrare
Modalitatea şi condiţiile de livrare vor fi specificate în contractul de colaborare, cu livrarea
producţiei de către Ofertant la adresa stabiltă de Beneficiar, în baza facturilor de expediţie.

•

Perioada de validitate a ofertei
Ofertele sunt valabile pentru participare doar în perioada concursului de oferte. Perioada de
validitate a ofertelor va include numărul de zile lucrătoare calculate din data prezentării ofertelor
de către participanți până la anunţarea câştigătorului de către fabrică.

9. Date despre prezentarea ofertelor:
➢ Fiecare Ofertant poate prezenta ofertă completă fie că pentru toate loturile specificate, fie doar
pentru lotul sau sublotul ales (vezi: Anexa 1, la Caietul de sarcini), inclusiv documentele solicitate
obligatoriu, în conformitate cu cerinţele specificate în prezentul document;
➢ Ofertele împachetate şi sigilate trebuie să fie primite de către Beneficiar la adresa specificată şi
nu mai târziu de data şi ora indicată mai jos;
➢ Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către participant;
➢ Orice ofertă prezentată Beneficiarului mai târziu de termenul limită indicat va fi respinsă şi
returnată nedeschisă Ofertantului;
➢ Ofertele prezentate necomplete vor fi eliminate din concurs.
Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concurs până la:
Data: “01 ” noiembrie 2017
Ora: 15:00
Locul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmezecetusa 30, Franzeluta S.A., et. 3,
Secția Marketing.
Informaţii de contact: tel.: 022/ 853-465, e-mail: editor@franzeluta.md
Anexa 1
La Caietul de sarcini referitor la organizarea
concursului de tender cu privire la selectarea companiei
pentru elaborarea şi producerea materialelor
promoționale și de birou (agende, calendare 2018)

Parametrii tehnici ai calendarelor 2018

Sublotul I.I.
Calendar trimestrial de perete cu
spirala 2018

LOTUL I.
Parametrii tehnici

Coperta calendarului:
• Dimensiuni 21 x 34 cm,
• Substrat carton 350 g/m2

Tiraj – 700/500 exemplare;
Lungimea - 42 cm,
Lăţimea - 30 cm

•
•
•
•

Tipar 4+4,
Laminare mată 1+0
seriografie 40 cm2 (opţional)
Rivet – 1 buc.

Corpul:
• 3 blocuri cu pagini de dim ,
• Dimensiunile foilor ofset: 13,5x29
• 3 spirale metalice albe sau bordo
• hârtie ofset 150 g/m2,
• tipar 4+0.
• Indicator zi cu roșu – 1 buc.
Baza (substrat de calendar):
• carton 350 g/m2,
• Dimensiunile bazei 55X34
• tipar baza 4+0

Termenul de executare
Preţul pentru producerea
calendarului de perete cu spirală
2018, în MDL (Inclusiv TVA).
Preţul elaborării designului grafic
pentru calendarul de perete cu
spirală, în MDL (Inclusiv TVA).

Indicaţi zile, săptămâni
700 buc.
500 buc.

Sublotul I.II.
Calendare de birou 2018
Dimensiuni 17,5 x 16 x 8cm

Parametrii tehnici

Termenul de executare
Preţul pentru producerea
calendarului de birou cu spirală,
în MDL (Inclusiv TVA).
Preţul elaborării designului grafic
pentru calendarul de birou cu
spirală, în MDL (Inclusiv TVA).
Sublotul I.III.
Calendare de buzunar
Dimensiuni 10 x 7cm

Termenul de executare
Preţul pentru producerea
calendarului de buzunar, în MDL

CORP:
• Dimensiuni H – 18, L – 16; baza- 8 cm.
• Carton 350g presat cu hârtie cretată 250-300g.;
• Tipar full-color 4+0;
• Laminare mată 1+0;
• UF lac parțial 250 – 300 cm2.
Indicaţi zile, săptămâni
1000 buc.
700 buc.

Parametrii tehnici
Corp:
• Hârtie mată 300 g/m3
• Tipar 4+2
• Laminare 1+1
• Colţuri rotunjite
Indicaţi zile, săptămâni
1000 buc.
500

(Inclusiv TVA).
Preţul elaborării designului grafic
pentru calendarul de buzunar, în
MDL (Inclusiv TVA).

Anexa 2
La Caietul de sarcini referitor la organizarea
concursului de tender cu privire la selectarea companiei
pentru elaborarea şi producerea materialelor
promoționale și de birou (agende, calendare 2018)
Parametrii tehnici ai agendelor 2018
LOTUL II.
Sublotul II.I.
Carnet cu spirală cu copertă de
carton, format – 10,5 х 15 cm
Total foi calendar 40 foi

Parametrii tehnici

Caracteristici:
Dimensiunile produsului gata: 10,5 х 15 cm
Densitatea hârtiei: Ofset 80 g./м2
- indicele de alb min. 80%
Coperta: cu colţurile rotunjite;
Densitatea hârtiei: carton 300gr/m2

Termenul de executare
Indicaţi zile, săptămâni
Preţul pentru producerea
1000 buc.
carnetului simple, spiralate, cu
700 buc.
copertă de carton, în MDL (Inclusiv
TVA)

