MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura
în care propunerea tehnică conţine descrierea şi denumirea clară a produselor şi presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de
produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.
Serviciile de publicitate sunt destinate organizării Conferinţei Beliefs and Behaviours in Education
and Culture – Convingeri si comportamente in educatie si cultura 23.06.2016 - 25.06.2016.
Serviciile de publicitate vor consta în furnizarea următoarelor produse promoționale:
Nr.crt

1

Denumire produs
U.M.

1

buc

1

buc

80

buc
buc

Banner inscriptionat de dimensiuni 150 x 1100 cm, din material mash,
inscripționat policromatic pe o singură față, cu sistem de prindere cu
cordelină (8m cordelină)

2

Roll-up 850 x 2000 cm din PVC, inscripționat policromatic o față, sistem
metalic de prindere din aluminiu și cu husă de protecție

3

Sacoșa din hârtie 40 x 30 cm, grosime maximă 2cm, inscripționate
policromatic ambele fețe, culoare natur (bej)

4

Cant.

Stick USB 4 GB inscriptionat pe ambele fețe

80

Termen de livrare:
Prestatorul se obligă să presteze serviciile și să livreze produsele promotionale la Universitatea de Vest din
Timişoara, în locația indicată de achizitor, în termen de 2 zile de la primirea comenzii din partea
achizitorului, termen limită: 22 iunie 2016.
Livrarea şi recepţionarea produselor:
Livrarea şi recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei
dintre specificaţiile din anexa la factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către
reprezentantul achizitorului în prezenţa reprezentantului prestatorului sau a unui reprezentant al
acestuia.
Alte condiţii:
Textele pentru inscripționare vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către beneficiar.
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii fiscale emise de prestator și anexei la factură Plata
se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.
Conf. univ. dr. Marius-Mircea Crișan
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