CAIET DE SARCINI
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA
“Produse informative si de promovare a Festivalului International ”George Enescu”, editia
2017“
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 in achizitionarea de produse informative si de promovare a Festivalului
International ”George Enescu”, editia 2017.
Toate materialele grafice vor fi predate prestatorului de servicii de catre autoritatea contractanta.
Se vor realiza urmatoarele materiale:
Denumire
Descriere
Print pentru sisteme de expunere model Dimensiuni brute: 80x231cm
Penguin standard (print perete Penguini Dimensiuni finite: 80x219cm
Finisaje:taiere pe contur, decupaj si tiv conform sablon,
format din 4 sisteme)
aplicare banda adeziva, aplicare banda magnetica pentru
conectare pe ambele parti ale printului tip "Penguin"
Material: polipropilena printata pe o fata full color
Mentiune: sistemele de expunere exista, sablonul de taiere
si layoutul imaginii pentru print vor fi furnizate de client
Print pentru sisteme de expunere model Dimensiuni brute: 80x231cm
Dimensiuni finite: 80x219cm
Penguin standard
Finisaje: taiere pe contur, decupaj si tiv conform sablon,
aplicare banda adeziva
Material: polipropilena printata pe o fata full color
Mentiune: sistemele de expunere exista, sablonul de taiere
si layoutul imaginii pentru print vor fi furnizate de client
Montare-Demontare in locatiile indicate:
print pe sisteme de expunere Penguin
individual si conectate

Cant.
4

4

8

Termenele de montare: 25-26 octombrie 2016
Termen de demontare: 25-26 octombrie 2016
Data exacta si locatiile pentru montare vor fi comunicate ulterior.
4. OFERTA FINANCIARA

Participantii vor depune ofertele financiare in lei, cu si fara TVA inclus, total si defalcat pentru fiecare
material in parte.

Oferta va fi fermă şi obligatorie din punct de vedere al conţinutului pentru toată durata de valabilitate a acesteia, care
este de 30 zile.
5. MODALITATI DE PLATA
Plata se face astfel :
- 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.
6. TERMEN DE LIVRARE
Serviciile vor fi livrate conform condiţiilor contractului care urmeaza a fi incheiat intre parti.

