Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

CERINȚE TEHNICE DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZITIE DIRECTĂ PENTRU UN SERVICIU DE EDITARE ȘI TIPĂRIRE DE MATERIALE
INFORMATIVE
Método Estudio Consultores, S.L.U. participă în proiectul românesc de promovare a antreprenoriatului
Diápora ReSTART POCU/89/3/7/107561. Proiectul este finanțat de Fondul Social European, în cadrul
Programului Operațional Capital Uman pentru România PO CU 2014‐2020. Pe lângă Método Estudio
Consultores, S.L.U., consorțiul, condus de Consiliul Naţional pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din
Romania, include Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord‐Est a României, SC Global Commercium
Development SRL si Fundatia Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani
(C.A.E.S.A.R).
Prin intermediul acestei inițiative se va oferi sprijin românilor din diaspora cu spirit antreprenorial pentru
demararea de afaceri în România, favorizând astfel dezvoltarea mediului local de afaceri. În acest sens se va
realiza un Program de formare antreprenorială și se va asigura asistență și finanțare pentru punerea în
aplicare a planurilor de afaceri în România. La această inițiativă vor participa 400 de persoane de naționalitate
română care au rezidența în diaspora.
De aceea Método Estudio Consultores, S.L.U. anunță prezenta licitație pentru servicii de editare și tipărire de
materiale informative pentru grupul țintă.
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1. OBIECTUL PROCEDURII DE CONTRACTARE
Obiectul este contractarea unui servicii de editare și tipărire de materiale informative pentru grupul țintă, în
contextul Proiectului Diaspora ReSTART POCU/89/3/7/107561 finanțat de Guvernul României prin Programul
Operațional Capital Uman PO CU 2014‐2020.

2. PROCEDURA CE ATRBUIRE A CONTRACTULUI
Procedura se va realiza conform legislatiei romanesti in vigoare, respectiv Ordinul de Ministru al Fondurilor
Europene 1284/2016 si Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 cu privie la contractele publice, cu respectarea
prevederilorlegislatiei spaniole, „Decretul Legislativ Regal 3/2011 din 14 noiembrie, prin care se aprobă textul
revizuit din legea Contractelor din Sectorul Public”. Tinand cont ca valoarea estimata, care este mai mica de
30.000 Euro (echivalent in lei) fara TVA si respectiv mai mica de 18.000 Euro (conform legii spaniole) fara
TVA se va aplica achizitia directa. Pentru a indeplini si cerintele legislatiei spaniole, se va proceda de
asemenea la publicarea documentatiei pe website‐ul intreprinderii, urmand ca adjudecarea să fie făcută direct
oricărui antreprenor cu capacitate de acțiune care are calificările profesionale necesare pentru a efectua
serviciul, pentru valori ale serviciilor sau produselor mai mici de 18.000 de euro(fără TVA)
3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
PREȚUL: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic
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4. PREȚUL MAXIM DE LICITAȚIE (fără TVA)
26.700,00 LEI ﴾5.763,79 €1﴿.
Suma corespunde prețului general al pieței, ca urmare a analizei efectuate la momentul prezentării cererii de
finanțare pentru proiectul Diaspora ReSTART.
Plata se va realiza într‐o singură tranșă la încheierea serviciului.
Propunerile care depășesc acest buget nu vor fi luate în considerare.
1. DURATA CONTRACTULUI
Serviciul va fi prestat în termen de maxim 12 luni de la atribuire.
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Servicii de editare și tipărire de materiale informative pentru grupul țintă: este vorba de 200 kituri de
materiale infomative ce fac parte din diseminarea de informații cu privire la oportunitățile pe care proiectul
Diaspora ReSTART le oferă. Materialele vor fi distribuite grupului țintă în cadrul evenimentelor organizare în
activitatea A2 a proiectului. În editarea acestora se va folosi identitatea vizuală a proiectului. Cu privire la
calitatea materialelor se așteaptă ca acestea să aibă o grafică excelentă și să fie de calitate superioară.
Valoarea totală estimată a serviciului fără TVA este de 26.700,00 LEI ﴾5.763,79 €1﴿.
CANTITATE PREȚ UNITAR
200

133,50 LEI
28,82 €

3. CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE
E‐mail: comunicacion.diasporarestart@gmail.com
Telefon: +34 986 220 313
4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR ȘI TERMENUL
Termenul de prezentare a ofertelor va fi de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului de participare la
licitație.
Propunerile vor putea fi transmise:
 Prin poștă, strada Aragón 82, bajo; 36.206 Vigo (Spania).
 Prin poșta electronică, la adresa comunicacion.diasporarestart@gmail.com.
 Direct la biroul Método Estudios Consultores, S.L.U., situat pe strada Aragón 82, bajo; 36.206 Vigo
(Spania).
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Valoarea în EURO s-a calculat în baza cursului de schimb din ziua publicării prezentului document. Conform normelor în vigoare, suma poate varia
în momentul plății
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