
 
 

 

Invitatie de participare pentru achizitia de servicii de tiparire materiale 
publicitare 

Asociatia de Medicina Anti-Aging avand sediul social in strada Drumul Taberei nr. 83, 
Bloc TD5, Parter, ap. 6, sector 6, Bucuresti, tel 021/7256608, fax: 021/7256608, 
email : office@amaa.ro , CUI: RO 17327350, vă invită să participați la procedura 
offline de atribuire a contractului  de servicii de tiparire de materiale publicitare, CPV: 
39294100-0.  Serviciile sunt necesare implementarii proiectului cu numele 
„Programul de formare profesionala continua PRO SOCIAL” ID 83341, finantat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
 
Obiectul contractului constă în achizitia de servicii privind tiparirea materialelor 
publicitare, procedura folosita fiind procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.  
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câțtigatoare: selectia ofertei se 
va realiza pe baza criteriului ofertei pretul cel mai scazut. Ofertele financiare, ofertele 
tehnice ți documentele de calificare, se pot trimite pana la data de 16.06.2011 ora 
13.00 la sediul Asociatiei de Medicina Anti-Aging din  strada Drumul Teberei nr 35A, 
Bloc 803, Scara 1, Et. 4, Ap. 20, sector 6, Bucuresti.. 
Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul 0723-24.30.24 , persoana 
de contact Ciprian Scarlat.  
Valoarea estimată a contractului: 10.000 lei. Prin acest serviciu dorim achizitia si 
tiparirea urmatoarelor produse: 

1. 300 buc. Mape de prezentare 
           Format: A4 
           Hartie: carton mat 300 g/mp 
           Finisare: stantare + plastefiere mat fata 
  

2. 10buc.  Roll-up banner 
Format 80 x 200 cm 

  
3. 500 buc. Pliante de prezentare 

 Format: A4 biguit in doua 
 Hartie: 200 g/mp mata 
 Finisare: big 
  

4. 300 buc. Caiete personalizate 
 Format: A4 
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 Hartie interior: offset 80 g/mp 
 Hartie coperta: 250 g/mp mata 
 Nr. Pagini: 50 
 Finisare: capsare 
  

5. 300 buc. Pixuri personalizate  
 Pix cu corp cromat inscriptionat cu sigla PROSOCIAL 
 
Grafica va fi realizata de catre Asociatia de Medicina Anti-Aging si va fi pusa la 
disozitia firmei castigatoare. 
 


