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Fundaţia Romanian Angel Appeal
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor
afectaţi de boli cronice cu risc de
discriminare şi excludere socială.

Principalele arii de activitate şi
expertiză:
 Servicii directe multidisciplinare
adresate persoanelor în dificultate
 Programe destinate sănătăţii femeii şi
copilului
 Dezvoltarea iniţiativelor de implicare
socială a tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile
 Consultanţă şi formare profesională
la distanţă şi în regim rezidenţial,
pentru:
o
servicii medicale, de
asistenţă socială şi
psihologică
o
îmbunătăţirea
competenţelor copiilor,
tinerilor şi adulţilor
aparţinând unor grupuri
vulnerabile
 Asistenţă tehnică de implementare;
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi
financiară a programelor de control a
epidemiilor cu impact major asupra
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).
CIF: 7274690
Adresa de corespondenţă:
Strada Rodiei Nr. 52 • Sector 3 •
Bucureşti • 030956 • România
Tel 021 323 68 68 • Fax 021 323 24 90
office@raa.ro

Fondatori (1991):
OLIVIA HARRISON • ELTON JOHN •
BARBARA BACH STARKEY • YOKO
ONO • LINDA McCARTNEY
Fondator şi partener (1997):
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531
(28•08•1991) TRIBUNALUL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
JUDECĂTORIA SECTOR 1

Fundaţia RAA a
implementat şi
certificat sistemul
de management al
calităţii conform
standardului
EN ISO 9001:2008

Raspuns solicitare clarificare
Cu privire la solicitarile de clarificari primite de Fundatia Romanian Angel
Appel pentru procedura de achizitie servicii de tiparire formulam urmatorul
raspuns:
Intrebare 1: „Manualul va fi de fapt un biblioraft de carton confectionat din
carton legatorie caserat cu carton de 150g policromie fata si laminat mat.
Interior caserat cu carton mat de 150-170g?”
Raspuns intrebare 1: Manualul este un folder de plastic sau un biblioraft de
carton (fie o varianta, fie cea de-a doua, dupa cum oferteaza operatorul
economic, Beneficiarul este de acord cu oricare dintre variante atata timp cat
are ISBN si CIP). Daca oferta este pentru biblioraft de carton acesta da, va fi
confectionat din carton legatorie caserat, carton de 250g/mp policromie fata,
laminat mat. Interior biblioraft caserat cu carton mat de 150-170g.
Intrebare 2: „Ce mecanism punem? Pentru 2 gauri sau pentru 4 gauri?”
Raspuns intrebare 2: Cu privire la mecanismul de indosariere, mentionam
urmatoarea completare a specificatiilor tehnice – este necesar mecanism cu 2
gauri.
Intrebare 3: “CD/DVD –ul se pune intr-un plic care se va perfora si se
introduce in sistemul –mecanismului al biblioraftului?”
Raspuns intrebare 3: Fiecare CD/DVD-ul se va ambala intr-un plic care se
va perfora si se introduce in sistemul/mecanismul biblioraftului, astfel: va fi
perforat cu 2 gauri si introdus in mecanismul biblioraftului astfel incat CD
ul/DVD-ul sa nu cada din plic.
Intrebare 4: „Biblioraftul contine 350 foldere( dosare) tiparite policromie
fata?”
Raspuns intrebare 4: Tirajul biblioraftului este de 400 bucati, iar interiorul
este format din maxim 150 pagini din care maxim 40 de pagini policromie
distribuite aleator. Din cauza unei erori materiale, in specificatiile tehnice
minimale cu privire la cantitate se va citi „Tiraj: 400 foldere, coperta 1
policromie 250g/mp MP dublu cretata”.
Intrebare 5: „Biblioraftul mai contine si 120-150 pagini si 30-40 pagini cu
policromie din hartie mediaprint de 90g/mp?”
Raspuns intrebare 5: Biblioraftul contine maxim 150 de pagini din care
maxim 40 pagini policromie distribuite aleator, hartie MP 90g/mp, perforate
la 2 gauri si introduse in biblioraft in ordinea care va fi mentionata de
Beneficiar.
Intrebare 6: „Se accepta participarea la un singur lot?”
Raspuns intrebare 6: Da, ofertantii au dreptul sa depuna oferta pentru unul
SAU mai multe loturi.
Intrebare 7: „Proiectul implica si activitati de fotografiere sau pot fi folosite
fotografii din portofoliul ofertantului? Va rugam sa estimati un numar de
poze ce se doresc a fi folosite.”

Raspuns intrebare 7: Prezenta achizitie nu implica si activitati de fotografiere. Conform
specificatiilor tehnice minimale din Anexa 1 se solicita servicii de machetare, editare si tiparire.
Intrebare 8: „Care este numarul bibliorafturilor care se doresc achizitionate? Detaliati daca
biblioraftul se accepta din carton cu 2 clape si cate perforuri sa contina (doua sau patru)? Un biblioraft
va contine 40 file A4 personalizate fata-spate?”
Raspuns intrebare 8: Tirajul biblioraftului este de 400 bucati. Biblioraftul este un folder de plastic
sau un biblioraft de carton (fie o varianta, fie cea de-a doua, dupa cum oferteaza operatorul economic,
Beneficiarul este de acord cu oricare dintre variante atata timp cat are ISBN si CIP). Daca oferta este
pentru biblioraft de carton acesta da, va fi confectionat din carton legatorie caserat, carton de 250g/mp
policromie fata, laminat mat. Interior biblioraft caserat cu carton mat de 150-170g. Conform
specificatiilor tehnice minimale din Anexa 1 nu s-a solicitat ca tiparirea sa se faca fata-verso.
Intrebare 9: „Ce se intelege prin 350 foldere (folii de protectie)?”
Raspuns intrebare 9: Tirajul biblioraftului este de 400 bucati, iar interiorul este format din maxim
150 pagini din care maxim 40 de pagini policromie distribuite aleator. Din cauza unei erori materiale,
in specificatiile tehnice minimale cu privire la cantitate se va citi „Tiraj: 400 foldere, coperta 1
policromie 250g/mp MP dublu cretata”.
Intrebare 10: „DVD-uri se doresc inscriptionate si incarcate cu material informativ?”
Raspuns intrebare 10: Da, conform specificatiilor tehnice minimale din Anexa 1 se solicita
„CD/DVD pe care vor fi inregistrate documente aferente suportului de curs inscriptionat cu numele
proiectului”.
Intrebare 11: „Pentru lotul 1: Cate machete sunt pentru fiecare produs?”
Raspuns intrebare 11: Pentru lotul 1 sunt necesare o (una) singura macheta pentru poster si un tiraj
de 3000 de bucati, si pentru pliante o (una) singura macheta si un tiraj de 27.000 de bucati.
Intrebare 12: „La lotul 1, reperul 1, POSTER, toate cele 2000 de bucati au aceeasi grafica?”
Raspuns intrebare 12: Pentru lotul 1 sunt necesare o (una) singura macheta pentru poster si un tiraj
de 3000 de bucati, si pentru pliante o (una) singura macheta si un tiraj de 27.000 de bucati.
Intrebare 13: „La lotul 2, reperul b), MANUAL INSTRUIRI – CPSS si UNOPA, coperta
biblioraftului trebuie personalizata? Se accepta bibliorafturi normale din librarii si eventual colata
coperta?”
Raspuns intrebare 13: Pentru lotul 2 paragraful b) Manual instruiri precizam ca manualul este un
folder de plastic sau un biblioraft de carton (fie o varianta, fie cea de-a doua, dupa cum oferteaza
operatorul economic, Beneficiarul este de acord cu oricare dintre variante atata timp cat are ISBN si
CIP). Daca oferta este pentru biblioraft de carton acesta da, va fi confectionat din carton legatorie
caserat, carton de 250g/mp policromie fata, laminat mat. Interior biblioraft caserat cu carton mat de
150-170g. Coperta biblioraftului va fi personalizata. In cazul in care "coperta colata" inseamna ca
biblioraftul de plastic sa aiba buzunar pe fata in care se poate insera o foaie A4 personalizata atunci
raspunsul este da.
Precizare! Avand in vedere solicitarile de clarificari primite, Anexa 1 a fost revizuita conform
raspunsurilor de clarificare si este disponibila pe pagina de internet www.raa.ro sectiunea Achizitii.
Cu stima,
Mariana Bratosin, Ofiter Achizitii
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