SPECIFICAŢII TEHNICE
Traducere broşuri privind drepturile victimelor la
compensaţie financiară
Pentru a putea solicita compensaţia financiară, este necesar ca victimele să fie
informate cu privire la acest drept al lor de a solicita compensaţie financiară,
precum şi cu privire la procedura ce trebuie urmată în acest sens.
Deoarece victimele au dreptul la o perioadă de reflecţie, un document informativ,
de genul unei broşuri ce conţine informaţii relevante, prezentate într-un limbaj
simplu reprezintă un instrument util.
 Traducerea broşurilor se va realiza din limba sursă - limba română, în
limbile engleză şi maghiară.
 Numărul de pagini1 pentru traducere: 10 pagini.
 Documentele vor fi predate prestatorului prin mijloace electronice la adresa
de e-mail comunicată de acesta.
 Documentele vor fi transmise prestatorului în prima zi de la semnarea
contractului. Ofertantul trebuie să asigure traducerea din limba română în
limbile engleză şi maghiară în termen de maxim 5 zile calendaristice de la
predarea textului/documentelor sursă de către beneficiar.
 Traducerea se va efectua de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei.
 Prestatorul va prezenta în oferta tehnică o scurtă descriere a experienţei
sale precum şi CV-ul/CV-urile persoanei/persoanelor propuse pentru
efectuarea traducerilor, însoţite de autorizaţiile de traducător emise de
Ministerul de Justiţiei pentru limbile engleză şi maghiară.
 Prestatorul este responsabil pentru acurateţea traducerii. Preţul ofertat va
include serviciile de traducere, verificare stilistică şi gramaticală a textelor
traduse.
 În cazul unor prestaţii necorespunzătoare din partea ofertantului,
beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita refacerea materialului, sau,
după caz, de a efectua corecţii în minus asupra preţului pe pagina tradusă
aplicat de ofertant, pentru materialul necorespunzător. Termenul în care
ofertantul va reface traducerea/ corecţia este de maxim 1 zi lucrătoare. Prin
sintagma necorespunzător se înţelege traducere de slabă calitate constatată
de beneficiar după primirea materialului tradus etc. Constituie traducere de
slabă calitate o traducere care prezintă un număr mai mare de 3 greşeli de
traducere/pagină sau de 3 greşeli gramaticale/pagină. În situaţia în care
beneficiarul constată în mai multe situaţii predarea unor materiale
necorespunzătoare, acesta îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul.
 Documentele traduse de prestatorul de servicii vor fi predate
reprezentantului beneficiarului prin mijloace electronice la adresa indicată
de beneficiar, în format word şi pe format de hârtie.
 Oferta va fi făcută în RON/pagină.
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