ANEXĂ SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE
Termen de livrare – maxim 5 de zile de la data încheierii contractului.
Transportul materialelor de promovare va fi asigurat de către ofertant, pe cheltuiala sa, la Centrul
de Excelență în Turism, situat în str. N.Titulescu, nr.32, unde va avea loc predarea acestora, pe
bază de Proces Verbal de recepție.
Recepția se va face în urma verificării cantitative și calitative (text, grafică, fo tografii, înscrisuri
coperți, număr de pagini, calitate hârtie și culori) a materialelor tipărite, care trebuie să fie
conforme cu machetele pe care s-a dat ,,bunul de tipar” de către angajații Serviciului de Turism,
Promovare Turistică și Coordonarea Centrului de Excelență în Turism, desemnați în acest sens. În
cazul în care se constată că există greșeli sau diferențe cantitative și/sau calitative între machete și
materialele tipărite, acestea se vor face/reface pe cheltuiala ofertantului, sub sanc țiunea calculului
de penalități pentru fiecare zi de întârziere peste termenul de livrare convenit.
SPECIFICAȚII TEHNICE:
1. Broşuri „Județul Constanța – o descoperire mereu actuală”= 2000 buc.
- Limba engleză (4 tipuri - Muzee, Lăcașuri de cult, Situri Arheologice, Flora și Fauna) x 500 buc =
2000 buc
- Limba rusă (1 tip – Muzee) x 200 buc = 200 buc
Caracteristici: Format 21 x 14,8 cm,
Pre-press: placi CTP
Bloc interior- 48 pagini
Hartie dublu cretata mata, 115 gr/mp
Pre-press- placi CTP
Tiparire: 4 culori fata, 4 culori verso
Coperta- 4 pagini, 15,8 x 44 cm deschis
Hartie dublu cretata lucioasa 200 gr/mp
Pre-press: placi CTP
Tiparire 4 culori fata
Finisare- capsare
Cantitate: 2000 buc.(4 tipuri x 500 buc.)- limba engleza
200 buc.(Muzee)- limba rusa- 12 pagini
2. Casete cu brosuri proiect ” Itinerarii si evenimente inedite in Dobrogea”
Fiecare caseta va contine 3 tipuri de brosuri tematice – (Diversitatea etnică
specifică județului Constanța, obiceiuri și tradiții – Turism Cultural , Factori naturali și de cură
specifici județului Constanța – Turism Balnear, Enogastronomie – Itinerarii Enogastronomice în
județul Constanța)
Caracteristici: Format 14,8 x 21 cm,
Pre-press: placi CTP
Bloc interior- 52 pagini
Hartie dublu cretata mata, 115 gr/mp
Pre-press- placi CTP
Tiparire: 4 culori fata, 4 culori verso
Coperta- 4 pagini, 22 x 32 cm deschis
Hartie dublu cretata mata 200 gr/mp
Pre-press: placi CTP
Tiparire 4 culori fata
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Finisare- capsare si plastifiere mata fata
Stantare casete
Plastifiere mata casete
Detalii tehnice caseta brosuri:
 Format A5, deschidere laterala, print fullcolor, hartie dublucretata 350 g/mp
 Dimesiune caseta: latime 15cm; inaltime 21,5cm; cotor (burduf) 1-1.2 cm
Cantitate 500 buc. - limba engleza
3. Albume „O descoperire mereu actuala”
Caracteristici: Format 30 x 30 cm,
Pre-press: placi CTP
Bloc interior- 72 pagini
Hartie dublu cretata mata, 170 gr/mp
Pre-press- placi CTP
Tiparire: 4 culori fata, 4 culori verso
Pre-press: fara tipar
Tiparire 1 culoare fata
Forzat 4 pagini, 31 x 61 cm
Hartie offset import alba 120 gr/mp
Pre-press: fara tipar

supracoperta

Coperta album din carton legatorie 1260 gr/mp,caserata material imitatie piele
Pre-press: fara tipar
Supracoperta 31 x 92 cm, plastifiata mat, cu fereastra la cotor
Hartie dublu cretata lucioasa 130 gr/mp
Pre-press- placi CTP
Tiparire: 4 culori fata
Finisare - brosare bloc cu coasere, faltuire, confectionat scoarte,
- introducere bloc in scoarta, marcaj timbru sec/folio coperta, aplicat
Cantitate: 200 buc., limba engleza

4. HARTI MICI DE BUZUNAR- 700 buc.
Hartie alba lucioasa 120 gr/mp, tiparire 4 culori fata, 4 culori verso,
Format inchis 8,5 x 5,5 cm,
Format deschis 33,5 x 24 cm
8 biguri
5. PUNGA PERSONALIZATA- 350 buc.
Dimensiuni: 400 latime / 300 mm inaltime / pliu 150m
- Culoare alb,
- Celofanata pe o fata cu sigla cjc
- Maner din snur
- Implimata policromi 2 fete (logo)
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