CNPAC selectează prestatori de servicii de design, elaborarea și imprimarea materialelor
Prezentare generală
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de
Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).
În vederea sensibilizării atitudinii societății față de violența împotriva copiilor, precum și pentru
prevenirea cazurilor de abuz față de aceștia, CNPAC își propune să editeze mai multe materiale
informative destinate părinților, copiilor cât și profesioniștilor care lucrează cu copiii. În acest context,
CNPAC va angaja o companie/câteva companii specializate în prestarea serviciilor de design și tipar a
publicațiilor.
Produse:
• Cantitatea indicată ar putea fi modificată în dependenţă de costuri și suma maximă disponibilă.
1. Parametri pentru prestarea serviciilor de imprimare
Nr
1

Denumire
Leaflet A5

2

Broșură

3

Poster A3

4

Ghid

5

Mape A4

Parametri de tipar
Culori:4+4
Hârtie cretată mat, 180-200 gr.

Tiraj
5000 ex.

Format: 20*20
Volum: 12 pagini - tot cu coperta
Culori: 4+4
Coperta & paginile: 200 gr
Capsare: 2 clame
Culori: 2+2
Hîrtie: matt 200 gr.

1000 ex.

Format: 14*20
Volum: 20 pagini (10 foi) + coperta
Culori: 4+4
Copertă: hârtie cretată mată 150 g
Paginile: hârtie cretată mată 150 g
Capsare: (2 capse)
Color
Hârtia de 250-300 gr.

3000 ex.

2000 ex.

500 ex.

Servicii de machetare/design
Servicii design:




Banner roll-up (1000*2000)
Banner online (dimensiunea
cover facebook, dimesnsiunea
standardă)
Leaflet A5, broşură, Ghid, materiale
promoţionale (pix, carnete, agende,
mape A4 etc.)

*În contextul
întrebărilor ce țin de
parametri tehnici,
vedeți tabelul de mai
sus

Criteriile de selecție:
- Experiența candidatului;
- Calitatea lucrărilor executate;
- Oferta financiară.
- Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
Aplicaţia va include:
 Certificatul de înregistrare al companiei;
 Oferta financiară cu indicarea prețului pentru fiecare tip de produs, în Euro, pentru fiecare
produs/serviciu, per unitate și total;
 Mostre/portofoliu materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
 Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor.
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 ianuarie 2019, orele 18:00.
Dosarul complet va fi expediat la următoarea adresă:
Oferta comercială cu menţiunea – Concurs prestarea serviciilor de design şi tipar a publicaţiilor se va
depune în plic sigilat la sediul AO CNPAC: str. Calea Ieșilor, nr.61/2, mun. Chişinău
Pentru întrebări: Serbeniuc Natalia, asistent administrativ, la adresa e-mail: office@cnpac.org.md sau la
numărul de telefon: (022) 75-88-06.

