Servicii tipografice și servicii conexe pentru perioada 2018 -2019
pentru Muzeul Brăilei ”CAROL I”
NR 341/07.03.2018

APROBAT,
Manager
Prof. univ. dr. Ionel Cândea

CAIETUL DE SARCINI
DESCRIEREA SERVICIILOR ce formează obiectul contractului de achiziție:
Servicii tipografice și servicii conexe pentru perioada 2018 -2019 pentru Muzeul
Brăilei ”Carol I” (cod CPV: 79800000-2) – inclusiv pregătirea formelor de tipar, tipărirea pe
suportul fizic indicat în caietul de sarcini și asigurat de ofertantul-prestator și livrarea –, servicii
de legare și de finisare (cod CPV: 79971000-1) și servicii de ambalare (cod CPV: 799210006) pentru publicațiile nominalizate prin note de comandă, având specificațiile tehnice în
continuare detaliate – valoarea estimată fără TVA : 151.786,67 lei fără TVA
Pregătirea formelor de tipar, asigurarea suportului fizic indicat în caietul de sarcini
(hârtie/carton), tipărirea pe suportului fizic achiziționat de prestatorul-ofertant, legarea, finisarea,
ambalarea, livrarea și predarea exemplarelor tipărite la depozitul de carte de la sediul autorității
contractante cad în sarcina prestatorului-ofertant.
Livrarea tirajului tipărit se va realiza astfel:
• mai întâi vor fi livrate 10 exemplare „semnal” din lucrare, care vor fi verificate de
către reprezentanții Autorității Contractante;
• urmând ca după acordarea vizei „bun de difuzare” să fie livrat tot tirajul.
SPECIFICAȚII TEHNICE:
Pachetul 1
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii
adiacente, de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru
publicații format 16/70 × 100, broșate, în limba română și în limbi străine, nominalizate
prin Note de comandă: Format: X5 (16/70 × 100); format finit: 17 × 24 cm;
Hârtie la interior: offset de minim 80 g/m2, cu grad alb 80–90%;
Tipar la interior: o singură culoare + color;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 1A- 160-320 pag. (include 16 pag. color)
Pachet 1B- 321-640 pag. (include 32 pag. color)
Pachet 1C- 641-960 pag. (include 64 pag. color)
Coperta: DCM de minim 250 g/m2, plastifiat mat, tipar 4+0;
Legătoria: broșare; lipire cu termoadeziv;
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
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Pachetul 2
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii adiacente,
de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru publicații
de format 16/70 × 100, legate 1/1 plastifiat, în limba română și în limbi străine,
nominalizate prin Note de comandă:
Format: X5 (16/70 × 100); format finit: 17 × 24 cm;
Hârtie la interior: offset de minim 80 g/m2, cu grad alb 80–90%;
Tipar la interior: o singură culoare + color;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 2A- 160-320 pag. (include 16 pag. color)
Pachet 2B- 321-640 pag. (include 32 pag. color)
Pachet 2C- 641-960 pag. (include 64 pag. color)
Legătoria: legare 1/1 plastifiat mat; cusut cu ață; mucava de 2 mm cu fețe tipărite policromie pe
carton de minim DCM 170 gr/mp, cașerat pe carton mucava de 2 mm, forzatz hârtie offset 120
g/m2;
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 3
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii adiacente,
de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru publicații
de format 16/70 × 100, legate 1/1 plastifiat, hârtie offset, tipar 4+4 culori, în limba română
și în limbi străine, nominalizate prin Note de comandă:
Format: X5 (16/70 × 100); format finit: 17 × 24 cm;
Hârtie la interior: offset de minim 80 g/m2;
Tipar la interior: 4 + 4 culori;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 3A- 160-320 pag. (include 16 pag. color)
Pachet 3B- 321-640 pag. (include 32 pag. color)
Pachet 3C- 641-960 pag. (include 64 pag. color)
Legătoria: legare 1/1 plastifiat mat; cusut cu ață; mucava de 2 mm cu fete tipărite policromie pe
carton DCM 170 gr/mp si supracoperta pe carton min. DCM de minim 250 gr/mp, forzatz
hârtie offset 120 g/m2;
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 4
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii adiacente,
de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru publicații
de format 8/61 x 86 cm, legate 1/1 plastifiat, hârtie cretată, tipar 4+4 culori, în limba
română și în limbi străine, nominalizate prin Note de comandă:
Format: A4 (8/61 x 86 cm), format finit : 21 x 29,7 cm;
2
Calitate hârtie la interior DCM de minim 90 g/m ,;
Tipar la interior: 4 + 4 culori;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 4A- 160-320 pag. (include 16 pag. color)
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Pachet 4B- 321-640 pag. (include 32 pag. color)
Pachet 4C- 641-960 pag. (include 64 pag. color)
Legătoria: legare 1/1 plastifiat mata; cusut cu ață; mucava de 2 mm cu fete tipărite policromie pe
carton DCM 170 gr/mp, si supracoperta tipărită 4 + 0 pe DCM de 300 gr/mp, policromie,
forzatz hârtie offset 140 g/m2

Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 5
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii adiacente,
de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru publicații
de format X4 (8/70 x 100 cm ), legate 1/1 plastifiat, cusut cu ață, în limba română și în
limbi străine, nominalizate prin Note de comandă:
Format: X4 (8/70 x 100 cm), format finit: 25 x 35 cm;
Calitate hârtie la interior DCM de minim 90 g/m2, cu grad de alb 80 – 90 %
Tipar la interior: 4+4;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 5A- 160-320 pag. (include 16 pag. color)
Pachet 5B- 321-640 pag. (include 32 pag. color)
Pachet 5C- 641-960 pag. (include 64 pag. color)
Legătoria: legare 1/1 plastifiat mat; cusut cu ață; mucava de 2,5 mm cu fete tipărite
policromie pe carton minim DCM de minim 170 gr/mp , si supracoperta tipărită 4 + 0 pe
DCM de 300 gr/mp, policromie, forzatz hârtie offset 140 g/m2
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 6
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii
adiacente, de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru
publicații format 16/70 × 100, broșate, în limba română și în limbi străine, nominalizate
prin Note de comandă: Format: X5 (16/70 × 100); format finit: 17 × 24 cm;
2
Hârtie la interior: minim 80 g/m ,;
Tipar la interior: o singură culoare;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 6A- 160-320 pag.
Pachet 6B - 321-640 pag.
Pachet 6C - 641-960 pag.
Coperta: DCM minim 250 g/m2, plastifiat mat, tipar 4+0;
Legătoria: broșare; lipire cu termoadeziv;
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 7
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii adiacente,
de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru publicații
de format 16/70 × 100, legate 1/1 plastifiat, în limba română și în limbi străine,
nominalizate prin Note de comandă:
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Format: X5 (16/70 × 100); format finit: 17 ×
2
24 cm; Hârtie la interior: minim 80 g/m ,
Tipar la interior: o singură culoare;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 7A- 160-320 pag.
Pachet 7B- 321-640 pag.
Pachet 7C- 641-960 pag.
Legătoria: legare 1/1 plastifiat mat; cusut cu ață; mucava de 2 mm cu fețe tipărite policromie pe
carton DCM de minim 170 gr/mp, cașerat pe carton mucava de 2 mm, forzatz hârtie offset 120
g/m2;

Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
Pachetul 8
Servicii tipografice și servicii conexe (cod CPV: 79800000-2), precum și servicii
adiacente, de legare, finisare și ambalare (coduri CPV: 79971000-1 și 79921000-6) pentru
publicații format 16/61 × 86, broșate, în limba română și în limbi străine, nominalizate prin
Note de comandă: Format: A5 (16/61 x 86); format finit: 14,8 × 20,5 cm;
2
Hârtie la interior: offset de 80 g/m , cu grad alb 80–90%;
Tipar la interior: o singură culoare;
Nr. pagini tipărite/exemplar: Pachet 8A- 160-320 pag.
Pachet 8B- 321-640 pag.
Pachet 8C- 641-960 pag.
Coperta: DCM de minim 250 g/m2, plastifiat mat, tipar 4+0;
Legătoria: broșare; lipire cu termoadeziv;
Tiraj: 300 ex.; 500 ex.; 1.000 ex.;
Prezentarea materialului de către Editură: printul final și suportul electronic (*.pdf, *.cdr).
NOTE:
1. Tirajul exact va fi stabilit prin Nota de comandă, Autoritatea Contractantă neputând preciza
cu exactitate numărul de exemplare, tiraje sau pagini .
2. Modul de stabilire a prețului total al ofertei:
Ofertanții vor completa în tabelul de mai jos prețurile pentru fiecare pachet/tiraj:
TABEL 1
Nr.
pachet
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B

Caracteristicile cărții
Pagini
Format Nr. pag.
AlbColor
negru
X5
160-320
304
16
X5
321-640
608
32
X5
641-960
896
64
X5
160-320
304
16
X5
321-640
608
32
X5
641-960
896
64
X5
160-320
304
16
X5
321-640
608
32
X5
641-960
896
64
A4
160-320
0
320
A4
321-640
0
640

Prețuri / tiraje
300
exemplare

500
exemplare

1.000
exemplare

(Căsuța 1.1)
(Căsuța 1.4)
(Căsuța 1.7)
(Căsuța 2.1)
(Căsuța 2.4)
(Căsuța 2.7)
(Căsuța 3.1)
(Căsuța 3.4)
(Căsuța 3.7)

(Căsuța 1.2)
(Căsuța 1.5)
(Căsuța 1.8)
(Căsuța 2.2)
(Căsuța 2.5)
(Căsuța 2.8)
(Căsuța 3.2)
(Căsuța 3.5)
(Căsuța 3.8)

(Căsuța 1.3)
(Căsuța 1.6)
(Căsuța 1.9)
(Căsuța 2.3)
(Căsuța 2.6)
(Căsuța 2.9)
(Căsuța 3.3)
(Căsuța 3.6)
(Căsuța 3.9)
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4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C

A4
X4
X4
X4
X5
X5
X5
X5
X5
X5
A5
A5
A5

641-960
320
321-640
641-960
160-320
321-640
641-960
160-320
321-640
641-960
160-320
321-640
641-960

0
0
0
0
320
640
960
320
640
960
320
640
960

960
320
640
960
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pentru stabilirea prețului final al fiecărui pachet se va face următorul calcul:
Preț /exemplar pachet 1 =media prețurilor din căsuțele 1.1 -1.9
Preț /exemplar pachet 2 =media prețurilor din căsuțele 2.1 -2.9
Preț /exemplar pachet 3 =media prețurilor din căsuțele 3.1 -3.9
Preț /exemplar pachet 4 =media prețurilor din căsuțele 4.1 -4.9
Preț /exemplar pachet 5 =media prețurilor din căsuțele 5.1 -5.9
Preț /exemplar pachet 6 =media prețurilor din căsuțele 6.1 -6.9
Preț /exemplar pachet 7 =media prețurilor din căsuțele 7.1 -7.9
Preț /exemplar pachet 8 =media prețurilor din căsuțele 8.1 -8.9
Mai departe, prețul final va fi stabilit conform următorului tabel:
Tip pachet de servicii
Număr
Preț / exemplar
NR.
tipografice și servicii
CRT.
Exemplare
(fără TVA)
conexe
0
1
2
3
4
5
6
7

1
Pachet 1 X5
Pachet 2 X5
Pachet 3 X5
Pachet 4 A4
Pachet 5 X4
Pachet 6 X5
Pachet 7 X5

8

Pachet 8 A5

2
300
300
300
300
300
600
600
600

3
(prețul/ exemplar pachet 1)
(prețul/ exemplar pachet 2)
(prețul/ exemplar pachet 3)
(prețul/ exemplar pachet 4)
(prețul/ exemplar pachet 5)
(prețul/ exemplar pachet 6)
(prețul/ exemplar pachet 7)

Cost total
(fără TVA)
(2X3)

(prețul/ exemplar pachet 8)

TOTAL VALOARE OFERTĂ

3. TABELUL 1 va deveni anexă la viitorul contract, iar ofertantul câștigător va factura după
prețurile unitare din acest tabel.
4. În cuantumul valorii finale a viitorului contract, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul
de a modifica numărul de exemplare a publicațiilor pe care le va face, prețurile unitare
rămânând nemodificate.
5. In cadrul Formularelor se regăsește și tabelul in format excel cu formulele de calcul
precompletate.
PRECIZĂRI:
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Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora: servicii tipografice și
servicii conexe (cod CPV: 79800000-2) – inclusiv pregătirea formelor de tipar, tipărirea pe
suportul fizic indicat în caietul de sarcini și asigurat de ofertantul-prestator și livrarea –, servicii de
legare și de finisare (cod CPV: 79971000-1) și servicii de ambalare (cod CPV: 79921000-6)
pentru publicațiile nominalizate prin note de comandă, conform prezentei documentații.
Emiterea notelor de comandă este condiționată de acordarea avizului de publicare de
către Autoritatea Contractantă și a vizei „bun de tipar” pentru fiecare titlu de publicație în parte.
Data furnizării de către achizitor a manuscrisului final al fiecărui titlu reprezintă data
emiterii Notei de comandă, ce constituie anexă la contract.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, prețurile
ofertate incluzând:
– prețul/tariful ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pentru toate
produsele/serviciile ce formează obiect al achiziției;
– taxele legal datorate, inclusiv TVA-ul aferent;
– orice cheltuieli și taxe plătite sau plătibile, ocazionate de pregătirea formelor de tipar,
asigurarea suportului fizic indicat în caietul de sarcini (hârtie/carton), tipărirea pe suportului
fizic achiziționat de prestatorul-ofertant, legarea, finisarea, ambalarea, livrarea și predarea
exemplarelor tipărite la depozitul de carte de la sediul autorității contractante;
– orice alte cheltuieli și taxe plătite sau plătibile, ocazionate de asigurarea perioadei de
garanție, conform dispozițiilor legale în vigoare.
Pregătirea formelor de tipar, asigurarea suportului fizic indicat în caietul de sarcini
(hârtie/carton), tipărirea pe suportului fizic achiziționat de prestatorul-ofertant, legarea, finisarea,
ambalarea, (mai întâi vor fi livrate 10 exemplare „semnal” din lucrare, care vor fi verificate de
către reprezentanții editurii, urmând ca după acordarea vizei „bun de difuzare” să fie livrat tot
tirajul), livrarea și predarea exemplarelor tipărite la depozitul de carte de la sediul autorității
contractante cad în sarcina prestatorului-ofertant.
Eventualele deficiențe cantitative sau calitative consemnate de reprezentanții autorității
contractante în procesul-verbal de recepție vor fi remediate integral în cel mai scurt timp de
ofertantul declarat câștigător, în maxim 24 de ore, fără costuri suplimentare pentru autoritatea
contractantă.
Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează de către comisia de evaluare având în vedere
criteriul prevăzut în fișa de date.

Procedura se finalizează prin încheierea unui contract de achiziții publice de servicii.
Sursele de finanțare a contractului de prestări servicii: fonduri publice (venituri
bugetare și venituri proprii).
Plata serviciilor efectiv prestate se va face după predarea și recepția exemplarelor
tipărite/legate/finisate/ambalate la depozitul de carte de la sediul achizitorului, în baza facturii
emise de prestator și a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, în termen de cel
mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii și semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal
de recepție cantitativă și calitativă.
Eventualele deficiențe cantitative sau calitative consemnate de reprezentanții autorității
contractante în procesul-verbal de recepție vor fi remediate integral în cel mai scurt timp de
ofertantul declarat câștigător, în maxim 24 de ore, fără costuri suplimentare pentru autoritatea
contractantă.
ÎNTOCMIT,
Marian GĂUREANU
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