
 
 

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa 

participati la achizita publica Furnizare Produse informative şi de promovare pe proiectul Europe 

Direct 

 

Pe materialele vor fi utilizate, obligatoriu, urmãtoarele: 

1. Logo Europe Direct 

2. Logo COMISIA EUROPEANĂ şi  

3. Sigla Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest 

 

Excepţie de la aceste reguli fac articolele promoţionale mici: cãrţi de vizitã, pixuri, etichete, memory 

stick sau alte obiecte a cãror suprafaţã de imprimare (lungime) este mai micã de 5 cm. Aceste obiecte 

vor fi inscripţionate cu: 

 Logo Europe Direct 

 

1) TRICOU POLO unisex -28 buc  

 maneca scurta  

 aprox 180 g/mp 

  bumbac 100% 

 mărimi  diferite  

 Colori :  mai multe culori maxim 3 

Personalizare color 3 sigle  

 

2. Baloane -150 buc  

 

 Material latex 

 Personalizare multicoloră  

 Dimensiune aproximativa 30 cm ( diamentru )  

 Prevazute cu rozetă şi băţ având dimensiuni aproximative de - 40 de cm 

 Concepţie si design  

Personalizare color 3 sigle 

 

3. Steguleţe cu Uniunea Europeană 77 buc  

 

 Material: din mătase 

 Imprimarea se face  faţă – verso prin  serigrafie,  sublimare sau imprimare 

 Fixarea se face pe betisor simplu din PVC  

 Dimensiuni aproximative de  16cm x 24cm  

 

 

 



 
 

 

Valoarea estimata 1800 lei +TVA  

 

Ofertantii interesati, vor publica oferta,  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de 

atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic 

SEAP, la codul CPV 39294100-0 Produse informative şi de promovare si va avea denumirea: 

Promotionale  ED 

Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea 

contractanta. 

Limba de redactare a ofertei este limba romana.Ofertele financiare se intocmesc cu evidentierea pretului 

unitar  si a valorii totale cu si fara TVA  

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut 

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din 

Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email 

secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice. 

 

Termen depunere oferte 19.01.2017 
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