ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
”Mihai Drăgănescu” (ICIA)

Anunţ privind achiziţia de servicii de publicare articole
Anunţ privind achiziţia de "Servicii de publicare articole" în cadrul proiectului "Resurse și
tehnologii pentru dezvoltarea interfețelor om-mașină în limba română ”, ce face obiectul
contractului PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0818 semnat cu UEFISCDI, instituție publică aflată în
subordinea Ministerului Educației Naționale.
Data: 18.06.2018
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA ,,MIHAI
DRAGANESCU''(ICIA), în calitate de coordonator în cadrul proiectului " Resurse și tehnologii
pentru dezvoltarea interfețelor om-mașină în limba română " invită operatorii economici
interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de "Servicii de publicare articole".
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă din valoarea eligibilă
care se acordă de UEFISCDI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației
Naționale.
ICIA, în calitate de Coordonator, în cadrul proiectului, lansează procedura deschisă,
respectiv procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în conformitate cu cerinţele
Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări, efectuate de
către autorităţi contractante în conformitate cu art. 43 din legea 98/2016, cu modificarile şi
completările ulterioare din HOTĂRÂREA Nr. 419/2018.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de "Servicii de publicare articole" în cadrul
proiectului " Resurse și tehnologii pentru dezvoltarea interfețelor om-mașină în limba română ".
Pentru achizitia acestor servicii, se solicită machetarea şi publicarea următoarelor articole:
• Denumire: Publicarea de articol într-o publicaţie de specialitate
• Cantitate/Nr. articole: 1.
SPECIFICAŢII TEHNICE
1. Machetare
Ofertantul se obligă să asigure serviciile de concepere a machetelor şi pregătire pentru publicare
cu personal calificat în domeniu.
2. Specificaţii tehnice detaliate
Publicarea de articole într-o publicaţie de specialitate
• Specificaţii tehnice solicitate
• Publicaţie cu caracter educaţional
• Acoperire: naţională
• Text şi ilustraţii: full color
• Termen finalizare machetă: 1 zi lucrătoare de la primirea articolului
• Număr minim de exemplare transmise achizitorului din tirajul publicaţiei în care vor fi
publicate articolele: 2/apariţie
• Termen de publicare a articolului: max. 3 zile de la primirea comenzii
• Grafic de publicare a articolelor: 1 articol în luna iunie 2018.
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Articolul va fi alcătuit atât din text cât şi din imagini.
Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.
Cod CPV:
• 79810000-5 (Servicii tipografice)
• 79822100-3 (Servicii de pregătire a formelor de tipar).
Se vor publica 1 articol într-o publicaţie de specialitate.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Atribuirea
contractului se va face prin compararea ofertelor.
Bugetul total alocat achiziţiei nu va depăşi suma de: 2.500 RON fără TVA
Termenul limită de depune a ofertelor: 19 IUNIE 2018, ora 10:00 (ora locală). Ofertele vor fi
depuse la adresa de mai jos:
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA ,,MIHAI
DRAGANESCU''
Adresa: CASA ACADEMIEI, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti 050711,
ROMÂNIA
Persoana de contact: Gabriel Sarbu
Telefon: +40-21-3188103
E-mail: office@racai.ro; sarbu@racai.ro

Fax

: +40-21-3188142

Adresa de internet: www.racai.ro
Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea
indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului,
nedeschise.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru
depunerea ofertelor.
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni - vineri, între orele 10.00
- 16 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai sus.
Contact:
Gabriel Sarbu,
Referent Achiziţii Publice
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