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C A I E T D E S A R C I N I 

1. OBIECT: 

Obiectul contractului este închirierea unui ansamblu-poveste format din figurine 
de dimensiuni realiste cu tematica "Prezenţa lui Moş Crăciun într-un peisaj specific 
polar". 

• / In oferta sa ofertantul va include toate categoriile de cheltuieli pe care le 
considera necesare pentru a furniza şi monta produse de cea mai bună calitate. Orice 
majorare a preţului contractului solicitata de ofertanţi, după deschiderea ofertelor, nu va 
fi luata în considerare. 

2 CERINŢE PRIVIND COMPONENTA SI CARACTERISTICILE 
MATERIALELOR: 

Toate elementele trebuie să facă parte din concept şi să respecte tematica cerută. 
Peisajul să conţină minim: 

două căsuţe tematice dimensionate astfel încât să poată intra în acestea, minim 
d=6m,h=3m 
un foto-corner tematic, minim h=2m, L=2m, l=0'7m 

8 animale tematice cu dimensiuni minime h= lm, L=0,7m, l=0,5m 
10 oameni de zăpadă cu dimensiuni minime h= l „3m, L=0,9m, l=0,6m 

- două personaje de dimensiuni minime h=l ,5m, L=0,5m, l=0,8m 
Ansamblul poveste trebuie să ocupe min 250mp şi să conţină minim toate elementele 

menţionate în caietul de sarcini. 
Toate elementele să fie pictate şi decorate conform tematicii. 
Toate elementele vor fi construite din material uşoare, ignifugate şi cu suprafeţele 
protejate împotriva vandalizării. 

2 LIVRARE, MONTARE SI TRANSPORT; 
- Durata închirierii va fi de 45 zile începând cu 5.12.2015 
- Livrarea figurinelor se va face montate şi pregătite pentru amplasarea pe poziţie . 
- cheltuielile cu transportul materialelor, intră în preţul acestora; 

4. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII PENTRU ELEMENTELE 
ANSAMBLULUI: 

-să respecte toate reglementările privind normele PSI, 
-să fie construite din materiale uşoare, 
-să aibă suprafaţa protej ată împotriva vandalismului, 
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-materialele şi vopselele folosite să nu pună în pericol viaţa şi integritatea 
utilizatorilor. 

5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI: 
- să livreze materialele şi instalaţiile complete şi în perfectă stare de funcţionare, 
la calitatea şi la termenul limită prevăzut în contract; 
- să transporte materialele şi instalaţiile la locaţia stabilită de achizitor; 
- să transmită achizitorului, documentele ce însoţesc materialele şi instalaţiile -
certificat de calitate, certificat de garanţie, buletine de probe şi încercări care să 
ateste caracteristicile tehnice ale acestora. 

6. OFERTA TEHNICO FINANCIARĂ; 
Oferta va conţine următoarele elemente minime: 
- Fişa tehnică a materialelor, în care să se distingă caracteristicele şi dimensiunile; 
- Declaraţia de conformitate a produsului; 
- Informaţii privind măsurile de protecţie a muncii şi condiţiile de exploatare. 
- Preţul închiriere ansamlu pe zi în lei - fară TVA. 

Prenumele/Numele Funcţia Direcţia/Serviciul/Biroul/ Semnătyra Data 
Adriana Zăiceanu Administrator 

Public 
Nicolae Semenescu Director Executiv Direcţia Edilitare 

ic^ 1) 
Bogdan Beţenchi Sef Serviciu Direcţia Edilitare 

Alin Balan Gonsilier asistent ^ Direcţia Edilitare 
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