CAIET DE SARCINI
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA
Aranjamente florale pentru Concursul Internațional “George Enescu”, ediția 2016
(buchete si cosuri cu flori)
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor in
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara.
Evaluarea ofertelor se va face in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire, inclusiv prezentul
caiet de sarcini.
1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei consta intr-un numar de 53 buchete de flori si un aranjament floral (cos cu flori) pentru
Concursul International ”George Enescu”, editia 2016.
Aceste aranjamente (buchete de flori) vor fi oferite pe scenă câștigătorilor și muzicienilor care vor concerta
in cadrul evenimentului.
Buchetele si aranjamentul floral vor fi livrate in locatia indicata de autoritatea contractanta, in datele in care vor avea
loc evenimentele (pe parcursul lunii septembrie 2016), dupa cum urmeaza:

3 septembrie: 4 buchete
7 septembrie: 2 buchete
10 septembrie: 2 buchete
13 septembrie: 13 buchete
16 septembrie: 2 buchete
18 septembrie: 2 buchete
19 septembrie: 13 buchete
22 septembrie: 1 buchete
24 septembrie: 1 buchet
25 septembrie: 13 buchete + 1 aranjament floral (cos cu flori)
Buget: 3000 lei (TVA inclus)
Așteptăm propunerile ofertanților cu privire la design și tipurile de flori, astfel încât să se încadreze în
bugetul alocat.
2. OFERTA

Ofertantii sunt rugati sa trimita propunerile de buchete de flori si aranjamente florale (sub forma de
imagine), insotite de o descriere (ce flori si decoratiuni vor fi folosite pentru realizarea acestora).
Ofertantii pot trimite mai multe propuneri
Ofertele financiare vor fi trimise in lei, cu si fara TVA inclus.

Oferta va fi fermă şi obligatorie din punct de vedere al conţinutului pentru toată durata de valabilitate a acesteia, care
este de 30 zile.
3. MODALITATI DE PLATA
Plata se face astfel :
- 30% avans, restul dupa finalizarea actiunii
- Facturile vor fi fi achitate in lei prin ordin de plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data acceptarii acestora de
catre autoritatea contractanta, in contul Furnizorului deschis la trezoreria statului.
4. TERMEN DE LIVRARE
Buchetele vor fi livrate in locatia indicata de autoritatea contractanta, conform graficului, in functie de datele
evenimentelor organizate, in conditiile contractului care urmeaza a fi incheiat intre parti.

