NR. AP-82729/ 22.04.2008

CLARIFICARI 1
Ref: Conceptia grafica, machetarea, tiparirea si livrarea de materiale informative privind POR
si Conceptie grafica, achizitionarea si inscriptionarea de materiale promotionale privind
POR - CPV 22462000-6, CPV 78225000-0, CPV 78230000-8

Anunt de participare publicat in SEAP: nr. 48289/ 31.03.2008

Intrebare 1: SECŢIUNEA II, PUNCTUL C, la bloc notes: vă rugăm să precizaţi dacă este vorba de 40
de file, la câte culori este imprimat interiorul şi ce modalitate de finisare se doreşte pentru bloc notes
(spiralare, etc)?
Raspuns 1:
Bloc notes – 50 file.
Interior policromie (vezi logo REGIO;
http://www.inforegio.ro/user/file/Manual%20de%20identitate%20vizuala%20Regio.pdf)
Finisare – spiralare
Intrebare 2: SECŢIUNEA II, PUNCTUL A, la broşura IMM şi broşura POR-ONG, vă rugăm să
precizaţi care va fi modalitatea de imprimare pentru interior (o culoare sau policromie)?
Raspuns 2: Imprimarea pentru interior, pentru brosurile specificate, este policromie.
Intrebare 3: Ce inseamna conceptie grafica, machetare - adica ce ni se pune la dispozitie,in ce
format, program etc?
Raspuns 3: Conceptia grafica va fi realizata doar acolo unde este specificat; acolo unde este
necesara doar machetare, va punem la dispozitie macheta in format CDR, iar dvs. ar trebui sa
efectuati modificari doar pe macheta si numai daca va fi cazul.
Intrebare 4: Conceptie grafica, anunt de presa - trebuie sa prezentam 1-2 modele noi?
Raspunsi 4: Pentru anuntul de presa trebuie sa prezentati un concept grafic, cu posibilitatea
de a-l redimensiona in functie de solicitarea beneficiarului.
Intrebare 5: Bloc notes:
-ce hartie se foloseste in interior?
-daca au 40 de pagini sau file?
-daca se tiparesc fata/verso si cate culori?
Raspuns 5: Pentru bloc-notes, e vorba de 40 de file, tiparite doar fata, filele sunt policromie (8
culori), intrucat pe fiecare pagina se regaseste sigla.
Intrebare 6: Set pix+stilou - pe ce se personalizeaza in 8 culori?
Raspuns 6: Pentru seturile de pix+stilou, sigla care trebuie postata este formata din 8 culori.
Intrebare 7: Geanta umar - ce metoda de personalizare trebuie facuta si in cate culori?
Raspuns 7: Pentru geanta, trebuie sa utilizati aceeasi sigla (Regio), pe care o gasiti in
Manualul de Identitate Vizuala http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY
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Intrebare 8: Branduire CD 50X70 cm - ce reprezinta?
Raspuns 8: Pentru CD, trebuie branduita partea din mijloc a CD.
Intrebare 9: Ghidul solicitantului - tiparire in 7 zile de la transmiterea textului:
-in ce format se transmite textul?
-tiparire in 7 zile de la transmitere text sau de la BT?
Raspuns 9: Textul care trebuie inclus in Ghidul solicitantului va fi transmis in format word.
Brosurile trebuie tiparite in 7 zile de la BT.
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