
 

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” 

Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 

0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com 

Cod de identificare fiscală: 31054744 

Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON 

Nr    149    din    03.03.2017 
 
 

CONSULTAREA PIEȚEI 
 

Achizitia are loc în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuielile de functionare si 
animare”, subMasura 19.4 din cadrul PNDR 2014-2020, finantat in cadrul Fondului 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala, nr. Contract de finantare C 
19401027011610411538/25.11.2016, cu respectarea Manualului de Procedura pentru 
implementarea masurii 19 – “Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”. 
 
Obiect consultare: achiziția de material de animare și material promoționale 

 

COD CPV: 22462000-6 Materiale publicitare (Afise) 

COD CPV: 22150000-6 Brosuri 

COD CPV: 22140000-3 Pliante 

COD CPV: 22462000-6 Materiale publicitare (Rollup) 

COD CPV: 30192700-8 Papetărie (Mape) 

COD CPV: 30192121-5 Pixuri 

COD CPV: 22816100-4 Blocnotesuri 

 

Descriere consultare: Asociația GAL „Colinele Tutovei” intenționează să achiziționeze 

material de animare si promoționale conform specificațiilor următoare: 

Tipul bunului UM Cant 

Materiale de animare 

Afise A3 
Color, carton 190gr, printat pe o singura fata, inclusiv servicii de machetare/editare, 
desing personalizat cu elemente grafice si de identificare conf. cerintelor GAL. 

bc 126 

Brosuri A5 
Policromie, coperta carton 300gr, mat biguit, cu interior 20 pagini hartie 90 gr, 
format booklet capsat si ghilotinat, inclusiv servicii de machetare/editare, desing 
personalizat cu elemente grafice si de identificare conf. cerintelor GAL 

bc 114 

Pliant  A4 trifold 
Policromie, carton 170gr, lucios, printat fata verso, biguit si impaturit in trei parti 
egale, inclusiv servicii de machetare/editare, desing personalizat cu elemente 
grafice si de identificare conf. cerintelor GAL 

bc 114 

Roll-up 
Varianta standard 85cm latime, inaltime 200cm, inlcusiv cu servicii de 
machetare/editare desing personalizat cu elemente grafice si de identificare conf. 
cerintelor GAL, print policromie full color 
 

bc 2 
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Materiale promotionale 

Mape  A4  

Mapa A4 color cu buzunar, laminate 1 fata, big dublu, carton 300 gr, inclusiv servicii 
de machetare/editare, desing personalizat cu elemente grafice si de identificare 
conf. cerintelor GAL 

bc 124 

Pix personalizat 
Pix de plastic cu personalizare ful color (5 sigle), inclusiv cu servicii de machetare 

bc 154 

Bloc-notes A5 
40 file lineat dictando, fata verso alb/negru, coperta color carton 300gr, inclusiv 
servicii de machetare/editare, desing personalizat cu elemente grafice si de 
identificare conf. cerintelor GAL. 

bc 154 

 
Aspecte supuse consultării: 

 

Se solicit oferte de preț, pentru achiziția bunurilor enumerate anterior și existența 

următoarelor coduri CAEN 1812-Alte activități de tipărire, 1813-Servicii pregatitoare 

pentru pretiparire, 5811-Activitati de editare a cartilor, 5819-Alte activitati de 

editare, în Certificatul Constatator emis de ONRC, la sectiunea „sedii și/sau activități 

autorizate conform art 15 din L359/2004” 

 

Data afișării: 03.03.2017 

Data limită transmitere propuneri: 10.03.2017, orele 12:00 

Data limită consultare 13.03.2017 

 

Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și pe adresa de 

e-mail: galcolineletutovei@yahoo.com, cât și la sediul asociației sat Săucești, comuna 

Săucești, str. Orhideelor,nr. 1, județul Bacău 

 
 
Va multumim, 
 
          Întocmit 
   Manager GAL,        Responsabil Achiziții 
Carmen Diana PUIU          Solomon Bogdan 
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