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România 
Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Nr. 
2 / 2 , Zd/^ 

APROBAT, 
PRIMAR, 

Ovidiu Iulian Portariuc 

Caiet de sarcini 
Privind contractul de furnizare 

„600 felicitări, 500 calendare si 500 agende personalizate" 

Caracteristicile produselor ce se doresc a fi achiziţionate sunt urmatoarele : 

Agenda A4 : - Agenda datata, saptamanale, gen Dakota, cu hârtie ivory de 80 gmp interior, 
coperta de o calitate superioara cusuta pe margini, anul 2016 stantat pe prima 
coperta, cant auriu, semn de carte, 152 pagini; 

- Personalizare prima coperta- imaginea Primăriei cu lac selectiv 
- Personalizare interioara- prima pagina cu datele de identificare ale primăriei, 

color, cu aceeaşi hârtie ca si interiorul agendei (ivory 80 g). 

Felicitare - A5 policromie fata - verso, carton sirio peari 250g/mp, biguite. Pe prima coperta 
a felicitării inserata imaginea Primăriei decupata la curbe si forme din carton 
acquarello comoscio de 280g. Plic C5 acquarello comoscio in aceeaşi nuanţa cu 
insertul. 

Nota : Denumirea cartoanelor este informativa. 
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Calendar de birou: - Calendar de birou format 18/24 
- Calendarul va fi confecţionat dintr-un carton de legatorie de 2 mm caserat cu 

catifea grena, pe care se va lipi un carton cu efect de peari de 250-280g. 
Cartonul cu efect de pearI va fi inscripţionat cu anul 2016 si denumirea 
primăriei in culoarea alb cu cercuri de culoare neagra. Pe acest carton va fi 
aplicat calendarul pe 2016 policromie pe fiecare luna pe cate o fila, confecţionat 
din carton de 170 g semilucios. 

- Baza calendarului (susţinerea) se va realiza dintr-un carton de 480 g negru sirio 
black, biguite in 3 parti, iar in partea de jos se va aplica un insert cu imaginea 
Primăriei Municipiului Botoşani, decupat la curbe si forme din acelaşi carton cu 
efect de pearI care va fi folosit la calendar. 

Prenume / NUME Funcţie 
Direcţie / Serviciu / 
Birou / Compartiment 

Dată Semnătură 

Mihai IFRIM Sef birou Birou Administrativ 

Diana lACOB consilier 
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