
               
    

 

Cerere de ofertă pentru servicii de redactare, machetare și tipărire  

Instituția privată Institutul de Politici Publice (IPP)  anunţă un concurs de selectare a unei tipografii ce 

va tipări 6 rapoarte (sondaje de opinie) privind activitatea poliției și problemele de securitate 

comunitară din 6 localități. Raportul are un volum iniţial de aproximativ 33 de pagini (Word, Times New 

Roman 12). 

Editura selectată va furniza următoarele servicii: 

 Redactarea conținutului raportului în limba română, rusă și engleză; 

  Machetarea (organizarea estetică a paginilor, poziția textului, fontul, schema de culori, 
mărimea imaginilor, etc); 

 Tipărirea raportului într-un tiraj de 475 de exemplare: 
- Limba română – 300 exemplare (50 de exemplare pentru fiecare dintre cele 6 

localități); 
- Limba rusă – 100 exemplare (50 de exemplare pentru 2 localități) ; 
- Limba engleză – 75 exemplare (25 de exemplare pentru 3 localități). 

Specificații tehnice: Format A5 (148 x 210 mm), foile interior 150 gr, gloss, 4+4 . Coperta cretată 300 gr, 

silk,  laminare mata 1+1, culoare 4+4. Prindere: prin capsare. 

Informaţii suplimentare: 

 Textul raportului va fi pus la dispoziția prestatorului de servicii după finalizarea procedurii de 

selectare.  

 Design-ul copertei este standardizat și va fi oferit de către IPP. 

 IPP va furniza toate detaliile privind cerinţele de identitate vizuală specifice, precum şi 

elementele necesare (sigle, informaţii tip disclaimer etc). 

Oferta financiară se va transmite în LEI, inclusiv TVA. Oferta va fi însoțită de certificatul de înregistrare 
a companiei. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 Experiența  relevantă anterioară a companiei; 
 Calitatea produselor anterioare; 
 Oferta financiară semnată și ștampilată. 
  

Companiile interesate sunt invitate să expedieze oferta pînă pe dată de 14 iulie 2017, ora 17.00, prin 

poștă, prin e-mail (iurie_pintea@ipp.md şi maria_stratan@ipp.md) sau să depună dosarul de 

participare la sediul Institutului de Politici Publice, str. Pușkin nr. 16/1, mun. Chișinău. 

 Persoană de contact: Maria Stratan, tel. 022.27.67.85,  email: maria_stratan@ipp.md  

http://www.civic.md/tendere/29998-cerere-de-oferta-pentru-servicii-de-editare-design-si-tiparire-din-partea-institutului-de-politici-publice.html
mailto:iurie_pintea@ipp.md
mailto:maria_stratan@ipp.md
mailto:maria_stratan@ipp.md

