CAIET DE SARCINI
Pentru achiziția de servicii de închiriere camioane cu șofer
pentru Festivalului George Enescu, ediția 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 ACHIZIŢIEI

Obiectul achizitiei consta in inchirierea de camioane cu sofer, confom cerintelor enumerate mai jos.
Camioanele pentru care se solicita inchiriere sunt necesare pentru transportul de instrumente muzicale de
la Aeroportul Otopeni la salile de concerte (Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio) sau de la o sală
la alta, precum și pentru transportul de materiale de scenă.
Cod CPV 60181000-0 - Închiriere de camioane cu șofer
Necesarul de camioane se regaseste în Anexa 1 a prezentului Caiet de Sarcini.
2. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Caracteristicile tehnice minimale
a) Camioane mici
Greutate: min. 7 – 7,5 t
Greutate utila: 3,5 t
Volum: 36-39 mc
Dimensiuni: aprox. 60 x 2,40 x 2,55 m
Cu lift hidraulic
b) Camioane mari
Greutate utila: 21 t
Volum: 95-100 mc
Dimensiuni: aprox. 13,6 x 2,46 x 2,90 m
Cerinte minime aplicabile pentru toate camioanele:
1) An fabricatie: nu mai vechi de 2010
2) Camioane carosate
3) Camioane curate, igienizate, pentru transporturi speciale
4) Suspensie, aer conditionat / temperature reglabila
5) Echipate cu cauciucuri de iarna/ vara, in functie de cerintele legislatiei romane aplicabile, in
perioadele prevazute in normele legale din domeniul de referinta
6) Echipate cu echipamentele de securitate si siguranta obligatorii, prevazute de legislatia in vigoare
(cum ar fi trusa medicala de prim ajutor, triunghiurile reflectorizante, extinctor etc)
7) Revizii periodice la zi
8) Asigurari (RCA, CASCO)
9) In caz de accident sau defectiune, furnizorul va inlocui camionul cu un altul care are caracteristici
tehnice cel putin similare.
10) Pentru atribuirea contractului se va folosi exclusiv criteriul de atribuire mentionat in documentatia de
atribuire, iar pretul folosit pentru aplicarea acestui criteriu va fi pretul contractului.
11) Permisele de Aeroport si intrare in Bucuresti sunt asigurate de achizitor.
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ANEXA 1
Centralizator camioane (Bucuresti) - 24.08. - 25.09.2017
Data

Camioane mici

( orchestre româneşti )

22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
01.09
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09

1
1

15.09
16.09
17.09/18.09
19.09
20.09
21.09/22.09
23.09
24.09
25.09

1

Camion mare (CM) sau mic (cm)
( orchestre srăine – aeroport )

1
1

1

1

1
1
6 cm sau 2 CM
6 cm sau 2 CM
1
1
6 cm sau 2 CM
6 cm sau 2 CM
1

Aceste date sunt aproximative, eventualele schimbari minore, pot aparea prin aparitia unor
modificari din partea artistilor sau a orarului de aterizare a avioanelor cu invitati.

155, Calea Victoriei, Corp D1, Sc.8, Et.2, Sector 1 - 010073 | Bucharest |
Phone: +40 21 317 8081 / Fax: +40 21 311 0200 | office@artexim.ro

