GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

CAIET DE SARCINI
- Achiziţie servicii de tipar din cadrul Proiectului “Cresterea capacitatii Garzii Nationale de Mediu de a
aplica strategia si legislatia UE privind deseurile periculoase si substantele chimice”
finanţat din cadrul Programului RO04 – Reducerea substanţelor periculoase – Apelul
pentru propuneri de proiecte nr. 1, finantat prin Mecanismul Financiar al
Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora ofertanţii
îşi elaborează oferta.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General
Acronimul proiectului: GNM-DPSC
Proiectul este cofinanțat din Fonduri SEE 2009-2014
Partener: COMPUTAS AG
Contractul va fi implementat în:
Regiunea: Bucureşti-Ilfov
Judeţul: Bucureşti-Ilfov
Localitatea: Bucureşti

I. Specificații generale:
1.Denumirea contractului: Achizitia serviciilor de prelucrare și tipărire a materialelor
de vizibilitate; Clasificare Cod CPV: 79823000-9 Servicii de tiparire.
2.Obiectul contractului vizează prestarea serviciilor de editare grafica pre-tiparire și
tipărirea a materialelor de vizibilitate pentru derularea proiectului “Cresterea
capacitatii Garzii Nationale de Mediu de a aplica strategia si legislatia UE privind
deseurile periculoase si substantele chimice”, dupa cum urmeaza:
►Tipar metodologie;
►Tipar ghid scenarii de mediu;
► Tipar ghid de utilizare a aplicatiei informatice.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a oferi indicaţii privind regulile de
bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea
tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

2. Etapele contractului:
Contractul cu Prestatorul prespune parcurgerea următoarelor etape:
1.Editare grafica pre-tiparire și tipărirea materialelor de vizibilitate, conform
specificațiilor tehnice;
2. Livrarea materialelor de vizibilitate la sediul Beneficiarului.
3. Detalii despre proiect:
Activitatile proiectului privesc consolidarea capacitatii GNM de a implementa
strategiile si legislatia europeana privind deseurile periculoase care cuprinde toate cele
42 de judete.
Obiectivele proiectului sunt reprezentate de :
1) Cresterea capacitatii GNM de a monitoriza deseurile periculoase in mediu prin
realizarea si utilizarea unei aplicatii pentru monitorizarea trasabilitatii acestora.
2) Consolidarea capacitatii GNM de a implementa strategiile si legislatia europeana
privind deseurile periculoase prin crearea de ghiduri si metodologii si prin instruirea
personalului.
In vederea atingerii obiectivelor mentionate anterior, activitatile proiectului vizeaza:
a) Tiparirea unui ghid de utilizare a aplicatiei informatice pentru operatorii care
gestioneaza substante si deseuri periculoase. Ghidul va fi editat si tiparit in 1000 de
exemplare si va fi pus, in format electronic, si pe site-ul Garzii Nationale de Mediu si
se va putea downloada si din aplicatia informatica care va monitoriza trasabilitatea
deseurilor.
b) Tiparirea Ghidului cu scenarii de expunere pentru mediu si sanatatea umana.
Acesta va fi tiparit in 200 de exemplare care va fi diseminat in reteaua teritoriala a
Beneficiarului.
c) Tiparirea Metodogiei de estimare a riscurilor asociate cu substantele periculoase
pentru sanatate si mediu. Metodologia se va tipari in 200 de exemplare si va fi
diseminata atat in reteaua teritoriala a beneficiarului cat si Ministerului Mediului
Apelor si Padurilor si altor parteneri interesati.
II. SPECIFICATII TEHNICE:
Etapa 1: Tipărirea materialelor de vizibilitate, conform urmatoarelor specificații
tehnice:
- BROSURA - Metodologie de estimare a riscurilor associate cu substantele
periculoase pt sanate si mediu:
 format:A5 inchis (148X210);
 limba de redactare: română;
 culori: Policromie;
 coperta: lucioasa, gramaj minim 200g/mp, tipar 4+4 (policromie, față/verso),
plastifiat lucios la exterior;

 interior: hârtie lucioasă, gramaj 80g/mp, 4+4 (policromie, față/verso);
 finisare prin capsare sau brosare,

 tiraj: 400 bucăți,
 preț maxim: 24,50 lei/buc fără TVA.
Documentul original care va beneficia de servicii de tipar, contine un numar de 55 de
pagini, format A4.

- BROSURA - Ghid cu scenarii de expunere pentru mediu si sanatatea umana:
 format:A5 inchis (148X210);
 limba de redactare: română;
 culori: Policromie;
 coperta: lucioasa, gramaj minim 200g/mp, tipar 4+4 (policromie, față/verso),
plastifiat lucios la exterior;

 interior: hârtie normală, gramaj 80g/mp, 4+4 (policromie, față/verso);
 finisare prin capsare sau brosare,
 tiraj: 400 bucăți;
 preț maxim: 21,00 lei/buc fără TVA.
Documentul original care va beneficia de servicii de tipar, contine un numar de 54 de
pagini, format A4.

- BROSURA - Ghid de utilizare a aplicatiei informatice pentru operatorii care
gestioneaza substante si deseuri periculoase:
 format:A5 inchis (148X210);
 limba de redactare: română;
 culori: Policromie;
 coperta: lucioasa, gramaj minim 200g/mp, tipar 4+4 (policromie, față/verso),
plastifiat lucios la exterior;

 interior: hârtie normală, gramaj 80g/mp, 4+4 (policromie, față/verso);
 finisare prin capsare sau brosare,
 tiraj: 1000 bucăți;
 preț maxim: 35,00 lei/buc fără TVA.
Documentul original care va beneficia de servicii de tipar, contine un numar de 100 de
pagini, format A4.

Etapa 2: Livrarea ghidului de utilizare a aplicatiei informatice pentru operatorii care
gestioneaza substante si deseuri periculoase, a metodologiei de estimare a riscurilor
associate cu substantele periculoase pt sanate si mediu si a ghidului cu scenarii de
expunere pentru mediu si sanatatea umana la sediul Beneficiarului.
Alte cerințe:
înainte de tipărire se va solicita Beneficiarului (GNM) ,,bun de tipar”;
Prestatorul va livra materialele la sediul Beneficiarului în termen de maxim 7
zile de la data primirii Ordinului de începere și a materialului de tipărit,
atât ghidurile cât și metodologia vor fi împachetate în colete de 50 exemplare,

III. Informații logistice:
Serviciile de creație grafică, DTP, pre-press, prelucrare foto și tehnoredactare vor fi
asigurate de către Prestator.
IV. Informatii suplimentare:
La finalul executarii contractului, se va intocmi un Proces Verbal de Receptie a
serviciilor prestate. Numai dupa semnarea Procesului verbal de catre Prestator si
Autoritatea Contractanta, prestatorul va putea emite emite factura finala.
Valoarea estimata: 53.200,00 cu TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Articol
1
2
3

Tipar metodologie
Tipar ghid scenarii de mediu
Tipar ghid de utilizare a aplicatiei
informatice pentru operatorii care
gestioneaza substante si deseuri
periculoase
TOTAL (lei, inclusiv TVA)

UM cantitate
buc
buc
buc

400
400
1000

Pret
unitar
24,50
21,00
35,00

Pret
total
9.800,00
8.400,00
35.000,00

53.200,00

Oferta se va depune pentru intreaga gama de servicii. Nu se accepta oferte partiale.
Plata se va efectua în lei, în contul de trezorerie al prestatorului în maxim 30 de zile
după încheierea procesului verbal de recepţie și înregistrarea facturii la sediul
autorității contractante.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Garantie de participare: Nu este cazul.

Avizat,
Raluca PUIU
Manager Proiect

Intocmit,
Georgiana BAJENARU
Responsabil achizitii

