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CAIET DE SARCINI  

Servicii de organizare evenimente 

 

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității 

autorității contractante.   

Specificațiile tehnice se întocmesc în conformitate cu prevederile legale prevăzute la art.154÷art.159 

din Legea nr. 98/2016. 

 

1. INFORMAŢII GENERALE  

1.1. Beneficiar /Autoritate contractantă: Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti 

1.2. Date despre beneficiar:  Sediu:  Municipiul București, Calea Victoriei nr. 126, sector 1, Cod 

Fiscal: 36860537; Adresa de corespondență: Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, 

Sector 3, (National Arena București – Sector 114). 

1.3. Sursa de finanțare a achiziției : Bugetul local 

1.4. Denumire achiziție: SERVICII PENTRU EVENIMENTE – FESTIVALUL 

INTERNAȚIONAL AL ȘCOLILOR DE TEATRU 2018. 

1.5.Valoarea estimată a contractului: 378.000 lei la care se adaugă TVA.  

 

2. OBIECTIV 

Obiectivul urmărit prin prezentul Caiet de Sarcini  îl reprezintă stabilirea unor criterii şi termene 

precise care să conducă la crearea unui eveniment pentru tinerii bucureşteni- FESTIVALUL 

INTERNAȚIONAL AL ȘCOLILOR DE TEATRU 2018  în perioada 02.07.2018 – 08.07.2018. 

 

3. JUSTIFICARE 

Conform sondajului ”Tinerii din București”, realizat în lunile iunie – iulie 2017 de către 

Sociopol,o treime din tinerii din București (36%) au participat la spectacole de teatru și 50% dintre 

aceștia au menționat că evenimentele culturale ocupă un loc important printre modalitățile de petrecere 

a timpului liber. Astfel, activitățile cultural-artistice și educative reprezintă o necesitate în rândul 

tinerilor, având un rol foarte important în dezvoltarea personală a acestora, educarea și formarea 
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personalității lor pe plan afectiv și cognitiv, fiind totodată o formă boemă de socializare.  

În ultimii ani, putem observa o creștere a interesului tinerilor față de spectacolele de teatru. 

Potrivit ” Barometrului de Consum Cultural 2014”, cea mai importantă analiză statistică a sectorului 

cultural din România, aproximativ 18% din publicul artelor spectacolului era reprezentat de tineri, față 

de anul 2017 când procentul acestora s-a dublat. 

Domeniul culturii și domeniul educației au o misiune comună formatoare iar spectacolele de 

teatru formează tinerilor o extraordinară capacitate de percepere, înțelegere, observare și explorare a 

simțului abstractizării. 

Un alt argument pentru importanța teatrului în viața tinerilor este faptul că deseori, spectacolele 

sunt bazate pe opere cunoscute. Astfel, vizionarea unei opere are mai multe beneficii: parcurgerea unei 

opere literare în mai puțin de trei ore și totodată, vizualizarea acesteia într-o formă distractivă și 

interactivă. 

În acest sens, considerăm oportună organizarea proiectului intitulat ”Festivalul Internațional al 

Școlilor de Teatru (FIST)” care își propune să adune laolaltă unii dintre cei mai proeminenți artiști 

naționali și internaționali și să promoveze teatrul românesc și  internațional de cea mai bună calitate, 

prin prezentarea celor mai reprezentative spectacole ale momentului.  

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă contribuția la creșterea calității educației și 

compatibilizarea cu standardele europene prin formarea domeniilor de competențe – cheie, îndeosebi 

a competențelor de comunicare și a celor culturale, indispensabile vieții active a tinerilor. 

Obiectivul secundar al proiectului este susținerea proiectelor inovante în pedagogia 

învățământului vocațional și sprijinirea procesului de profesionalizare a tinerilor artiști în cadrul 

laboratoarelor de creație și cercetare teatrală, cât și facilitarea schimburilor internaționale de studenți 

și profesori și promovarea unor proiecte multinaționale.  

 

         Rezultate urmărite : 

➢ Educarea, prin mijloace interactive, a publicului tânăr, în perioada în care acesta își structurează 

personalitatea; 

➢ Crearea unui spațiu cultural și professional comun pentru școlile de teatru din România și din 

străinătate 

➢ Promovarea valorilor culturale naționale și internaționale, dezvoltarea culturală locală și 

regională și inițierea unor parteneriate internaționale; 
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➢ Educarea unei generații de tineri artiști care se poate implica cu professionalism și spirit civic 

în sprijinul acțiunilor educative ale școlii. 

 

Locul de desfășurare și dotarea necesară 

 

• Locul de desfășurare: Teatrul Metropolis, Teatrul Bulandra 

Spațiu corespunzător unei astfel de activități – sală de spectacole 

• Servicii de transport aerian; 

• Servicii de transport cu autocarul; 

• Servicii hoteliere; 

• Resursa umană : o echipă de organizare formată din 8 persoane (director festival, director 

executiv, responsabil comunicare, coordonator tehnic, responsabil trupe străine, responsabil 

trupe românești, secretar) și o echipă tehnică formată din 20 de persoane (2 regizori tehnici, 6 

mașiniști, 4 luminiști, 2 sunetiști, 2 șoferi, 4 plasatori sală). 

• Servicii de promovare. 

 

Personalul implicat în realizarea activității: 

➢ Centrul pentru Tineret al Municipiului București; 

➢ Asociația FIST; 

➢ Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale”; 

➢ Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra; 

➢ Teatrul Tineretului Metropolis. 

 

Activitățile proiectului: 

 

➢ Derularea de spectacole prezentate în săli de teatru din București, pe parcursul a 7 zile de festival,  

cu concursul  trupelor provenite din 8 țări. 

➢ O ofertă culturală bogată, cuprinzând producții reprezentative ale marilor teatre românești și 

producții internaționale importante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Centrul pentru Tineret al Municipiului București 
Municipiul București, Calea Victoriei nr.126, sector 1, Cod Poștal: 010094, Cod Fiscal: 36860537 
Adresa de corespondență: Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, București (National Arena București – Sector 114) 

contact@ctmb.eu 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Furnizorul va trebui să oferteze servicii care să îndeplinească minimal următoarele specificaţii tehnice: 

 

Cerințe Generale: 

 

Nr. 

crt 

Denumire produs U.M Cantitate Specificatii tehnice 

a b c d  

 

 

1. 

 

 

Resurse umane 

 

 

buc 

 

 

28 

1.Echipa de organizare formată din 8 persoane:  

Director festival:  

- studii de specialitate în domeniul Teatru 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru             

( minim 3 ani) 

- experiență în funcții de conducere ( minim 3 ani ) 

- personalitate recunoscută pe plan național și 

internațional în domeniul de activitate Teatru, 

Pedagogie și Management cultural  

 

Director executiv: 

- studii de specialitate în domeniul Teatru ( minim 

Master ) 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 3 ani) 

- experiență de minim 1 an într-o instituție publică  

- cursuri de specialitate management, marketing 

 

Responsabil comunicare: 

- studii de specialitate în domeniul Teatru ( minim 

Master) 
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- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 3 ani) 

- experiență de minim 1 an într-o instituție publică 

 

Coordonator tehnic: 

- studii de specialitate în domeniul Teatru 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 3 ani) 

 

Responsabil trupe străine: 

- studii de specialitate în domeniul Teatru 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 2 ani) 

-vorbitor limba straina – minim engleza 

 

Responsabil trupe românești: 

- studii de specialitate în domeniul Teatru 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 2 ani) 

 

Coordonator supraveghetori sală: 

- cursuri de specialitate în organizare de evenimente și 

spectacole 

- experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate 

producție teatru 

 

Secretariat: 

- experiență în organizarea de festivaluri de teatru ( 

minim 2 ani ) 

- experiență de minim 2 ani în domeniul de activitate 

producție teatru 
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2.Echipa tehnică formată din 20 de persoane:  

 

2 regizori tehnici: 

- experiență de minim 10 ani în activitatea regie tehnică 

de teatru 

- experiență de minim 10 ani în domeniul de activitate 

producție teatru   

 

6 mașiniști: 

- experiență de minim 5 ani în activitatea construcție și 

mânuire decor teatru 

- experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate 

producție teatru 

 

4 luminiști: 

- experiență de minim 3 ani în activitatea centraj și 

operat lumini spectacole teatru 

- experiență de minim 3 ani în domeniul de activitate 

producție teatru 

 

2 sunetiști: 

- experiență de minim 3 ani în activitatea inginer sunet 

și operator sunet spectacole teatru 

- experiență de minim 3 ani în domeniul de activitate 

producție teatru 

 

2 șoferi: 

- Carnet categoria B 

- Experiență de sofer minim 3 ani    
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4 plasatori sală: 

- Experiență de minim 3 an în munca 

 

 

2. 

 

Realizare și 

difuzare spoturi 

 

 

buc 

 

 

1 

Prestatorul va produce 1 spot radio.  

Spotul se va difuza la 2 posturi de radio.  

La fiecare dintre cele 2 posturi de radio, spotul se va 

difuza de câte 5 ori/zi, timp de 7 zile. 

Durata: 20-30 s. 

Posturile de radio sa se situeze în primele 5 din Roma-

nia, cu audiență preponderent tineri. 

Difuzarea va fi in intervalul orar 08:00 – 11:00 si 17:00 

– 19:00. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Colantare RATB 

 

 

 

buc 

 

 

 

4 

Colantare pentru 4 autobuze. Colantarea acestora se va 

face pornind de la tipurile de decorare propuse de 

achizitor, după încheierea contractului. Se va asigura 

montarea și demontarea. Prestatorul se va asigura că 

realizează serviciile în condiții de maxim 

profesionalism și va răspunde de orice deteriorare a 

autobuzelor. 

Fiecare autobuz necesită aproximativ 30 mp de colant 

specific auto. Specificații autobuz: Euro 4, Euro 3. 

Dimensiuni: lungime laterală: 952 cm/ 1129 cm; lațime 

laterală: 219 cm / 233 cm; lungime spate: 216 cm; 

lățime spate: 206 cm; Colantul va fi personalizat 

policromie cu logo-ul PMB, CTMB diverse informații 

despre proiect. 

Se oferă garanție de minim 3 luni atât pentru materialul 

folosit, cât și pentru manoperă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 bilete avion low-cost Milano-București-Milano, 

astfel: Milano-București 01.07.2018 și București-

Milano 09.07.2018  

bagaj de cală inclus. 
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4. 

 

 

Servicii de 

transport aerian  

 

 

 

buc 

 

 

 

47 

 

-12 bilete avion low-cost St. Petersburg-București-St. 

Petersburg,  

astfel: St. Petersburg-București 01.07.2018 și 

București-St. Petersburg 09.07.2018  

bagaj de cala inclus. 

 

-11 bilete avion low-cost Paris-București-Marsilia, 

astfel: Paris-București 01.07.2018 și București-

Marsilia 05.07.2018; 

bagaj de cala 

 

-1 bilet avion Paris-București-Paris,  

astfel: Paris-București 01.07.2018 și București-Paris 

05.07.2018 

bagaj de cala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 persoane – Polonia, pe ruta Lodz-București-Lodz, 

plecare 03.07.2018 și întoarcere pe 09.07.2018 

Bus 

 

- 12 persoane – Serbia, plecare pe 04.07.2018 și 

întoarcere pe 09.07.2018; 

Minibus + trailer 

 

- 17 persoane – Ungaria, pe ruta Kaposvar-București-

Kaposvar + trailer, plecare pe 02.07.2018 și întoarcere 

pe 06.07.2018 

Bus 

 

- 14 persoane – Republica Moldova, pe ruta Chișinău-

București-Chișinău, plecare pe 02.07.2018 și întoarcere 
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5. 

 

 

Servicii de 

transport cu 

autocarul 

 

 

 

buc 

 

9  

Bus-

uri/mini

bus-uri 

pe 09.07.2018 

Minibus + trailer 

 

- 12 persoane – Constanța, pe ruta București-

Constanța-București, plecare pe 03.07.2018 și 

întoarcere pe 05.07.2018 

Minibus + trailer 

 

- 17 persoane – Sibiu, pe ruta Sibiu-București-Sibiu, 

plecare pe 01.07.2018 și întoarcere pe 09.07.2018; 

-8 persoane – Iași, pe ruta Iași-București-Iași, plecare 

pe 04.07.2018 și întoarcere pe 05.07.2018 

Bus + transport décor 

 

- 25 persoane – Galați, pe ruta Galați-București-Galați, 

plecare și întoarcere în aceeași zi, pe 03.07.2018 

Bus 

 

- 8 persoane – Iasi, pe ruta Iasi-Bucuresti-Iasi, plecare 

pe 03.07.2018 si intoarcere pe 05.07.2018 

Minibus + trailer 

 

- 14 persoane – Slovacia, pe ruta Bratislava-Bucuresti-

Bratislava, plecare pe 06.07.2018 si intoarcere pe 

09.07.218 

Minibus + trailer 

 

6. 

 

Servicii hoteliere 

  

81 

Se vor oferi servicii hoteliere în orașul București, într-

o locație centrală, hotel de 3*, cu pensiune completă (3 

mese/zi),  structurate pe participanți, astfel: 29 de 

camere single, 45 de camere duble și 7 camere triple. 

Cazarea se va realiza la hotel în regim de 3*, în camere 
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duble, triple si single spațioase, în care se vor caza câte 

2 persoane (nu se acceptă pat matrimonial), 3 persoane 

si o persoana. 

Serviciile de cazare vor fi prestate în Bucuresti, fiecare 

locație respectând următoarele norme generale:  

a) înaintea sosirii participanților în locație se va asigura 

efectuarea dezinsecției, dezinfecției și deratizării, 

conform legislației în vigoare;  

b) cazare în camere duble cu 2 paturi, camera triple cu 

3 paturi si camere single cu un singur pat dotate cu aer 

condiționat, în condiții optime și egale din punct de 

vedere al confortului pentru toți participanții, fiecărui 

participant fiindu-i alocat un spațiu optim pentru 

lucrurile personale în dulap și noptieră, televizor, 

răcitor, măsuță, cuier;  

c) camere dotate cu grup sanitar propriu (cu toaletă, 

prosop, hârtie igienică, duș și chiuvetă, cu apă rece și 

caldă în regim permanent, uscător de păr, șampon, gel 

de duș și cască de baie), curățenia în cameră 

efectuându-se zilnic;  

d) spații adecvate petrecerii timpului liber în spații 

închise. 

Cu titlu GRATUIT, se va pune la dispoziția 

achizitorului o sală de conferințe, în incinta hotelului, 

în vederea desfășurării activităților de socializare. Sala 

va avea capacitate direct proporțională cu numărul de 

persoane cazate în respectivul hotel, va fi dotată cu 

mese și scaune . 

Operatorul economic va asigura pentru toți participanții 

toate mesele, respectiv: mic dejun, dejun și cină. 

Se va prezenta oferta de meniu care va conţine mic 
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dejun, dejun şi cină, obligatoriu în mai multe variante: 

gustări reci, gustări calde, supe, ciorbe, preparate din 

carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă minerală 

şi plată; 

Programul de servire a celor 3 mese va fi flexibil, în 

intervalul orar 8:00 – 22:00. 

Se vor asigura obligatoriu: 

 - 3 mese pe zi - mic dejun, dejun și cină, în 

regim de bufet suedez; 

 - vor fi asigurate condiții și spații adecvate 

pentru servirea meselor, pentru seriile de tineri, 

coordonatori și traineri în baza unui program convenit 

între CTMB și PRESTATOR. 

Fiecare fel de mâncare propus va avea un gramaj de 

minim 300 grame, oferta va conţine în mod obligatoriu 

gramajul fiecărui preparat. 

Capacitatea restaurantului unde se va servi masa va fi 

direct proporțională cu numărul de persoane care se 

cazează; vor fi asigurate locurile în restaurant astfel 

încât să nu existe timp de aşteptare pentru ocuparea 

unui loc la masă. 

Prepararea meniurilor și servirea meselor se vor realiza 

în spații special amenajate, autorizate sanitar-veterinar. 

Spațiile destinate servirii meselor vor avea o zonă 

specială pentru spălatul mâinilor înaintea intrării la 

masă, precum și toaletă, în condiții de igiena maximă.  

În cazul în care se licitează o asociere de 2 hoteluri, 

operatorul economic va asigura pentru toți participanții 

toate mesele într-o locație la o distanță rezonabilă de 

cazare (max. 500 m). 

Repartizarea camerelor pe zile: 
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1. Faculty of Dramatic Arts (Serbia, Belgrad) – 12 

persoane in perioada 04.07. – 09.07.2018, cazate in  

5 duble si 2 single. 

 

2. University of Arts, Kaposvár - 17 persoane in 

perioada 02.07. – 06.07.2018 cazate in: 6 duble, 1 tripla 

si 2 single. 

 

3. VSMU, Academy of Performing Arts, Bratislava 

(Bratislava, Slovacia) – 14 persoane in perioada 06.07. 

– 09.07.2018, cazate in: 4 duble si 2 triple. 

 

4. Russian State Institute Of Performing Arts – 12 

persoane in perioada 01.07. - 09.07.2018, cazate in: 5 

single, 2 duble si 1 tripla. 

 

5. Actea, Ville de Caen (Paris, Franta) – 12 persoane in 

perioada 1.07. – 05.07.2018, cazate in: 4 duble, 1 tripla 

si 1 single. 

 

6. Lodz Film School (Lodz, Polonia) – 8 persoane in 

perioada 03.07. – 09.07.2018, cazate in: 2 duble,1 tripla 

si 1 single. 

 

7. Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi Milano – 10 

persoane in perioada 01.07. – 09.07.2018, cazate in: 

5 duble. 

 

8. Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu) – 17 persoane 

in perioada 01.07. – 09.07.2018, cazate in: 7 duble si 

3 single. 
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9. Universitatea Națională de Arte “George Enescu”  

(Iași) – 8 persoane in perioada 03.07. – 05.07.2018, 

cazate in: 3 duble si 2 single. 

 

10. Universitatea „Ovidius” (Constanța) – 12 persoane 

in perioada 03.07. – 05.07.2018, cazate in: 3 duble, 1 

tripla si 3 single. 

 

11. Universitatea “Dunărea de Jos”  

(Galați) – in perioada 03.07. – 03.07.2018 cazate in: 4 

single. 

 

12. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

(Republica Moldova, Chişinău) – 14 persoane in 

perioada 02.07. – 09.07.2018, cazate in: 4 duble si 6 

single. 

 

    Ofertantul clasat pe primul loc va trebui să facă dovada îndeplinirii capacității tehnice, cu coordonatele 

mai sus mentionate: 

 

Notă:  Documentele suport prezentate trebuie să releve faptul că din punctul de vedere al experienței și 

cunostințelor/competențelor profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei de 

proiect se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmează să fie atribuit, 

potrivit specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini. 

- Curiculum Vitae din care să reiasă participarea pe parcursul profesional la cerintele din caietul de 

sarcini. 

 

4. CONDITII DE DERULARE A CONTRACTULUI  

 

1.Prestarea serviciilor, va începe în maximum 24 de ore de la primirea ordinului de începere a prestării 
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din partea autoritatii contractante.   

2.Condiții contractuale: sunt prevăzute în formularul de contract și sunt obligatorii pentru prestator.     

 

      5. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE  

  

Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, să reiasă că ofertantul a înțeles 

complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit.   

Oferta va respecta calendarul evenimentului comunicat prestatorului la semnarea contractului. 

Programul final  însă,  poate suferi mici modificări, acesta fiind  definitivat şi aprobat de autoritatea 

contractantă ulterior semnării contractului şi respectat întocmai de către prestatorul de servicii 

desemnat câştigător, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. În acest sens orice 

modificare a programului va fi comunicată prestatorului cu minim 48 de ore înaintea datei stabilite.  

Oferta va fi elaborată, astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai 

sus. Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea conform regulilor 

obligatorii referitoare la condiţiile de muncă și de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.     

  

În acest scop propunerea tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele:  

1. Declaraţia pe propria răspundere dată de către fiecare asociat privind faptul că ofertantul  a ţinut 

cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condițiile de muncă şi protecţia muncii pe toată 

durata de îndeplinire a contractului conform Formularului din Sectiunea formulare;  

 

2. Planul de organizare a prestării serviciilor:  

- Descrierea detaliată a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activităţilor din cadrul 

evenimentului, în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinţă, precum şi rezultatele 

şi documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate;  

- Etapizarea fiecarei activitati/serviciu din evenimentul descris (succesiunea fiecarei activităţi)  luându-

se în considerare şi timpul necesar pentru mobilizare cu evidenţierea momentelor semnificative ale 

proiectului (ante eveniment, in timpul evenimnetului, post eveniment).    

 

3. Proiectul de „Contract” (prezentat în secţiunea Formulare ) acceptat de ofertant în forma prezentată 

de autoritatea contractantă .  
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Atentie! -  Ofertantul care prezintă o oferta incorectă şi/sau neaplicabilă și/sau incompletă la prezentul 

caiet de sarcini  va fi exclus din procedura de achiziţie publică, oferta considerându-se neconforma (că 

nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini), potrivit prevederilor legale. 

  

6. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE  

Oferta financiara va cuprinde totalitatea preţurilor pentru categoriile de servicii/produse necesare 

realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în vigoare.  La elaborarea 

propunerii financiare, ofertantul va ţine seama de întreaga gamă de servicii prevăzute în Caietul de 

sarcini şi de costurile aferente realizării acestor servicii pe perioada evenimentelor. Oferta financiară 

va acoperi toate costurile ofertantului cu prestatea serviciilor,  dar fără a se limita la: salarii/onorariile 

datoare de către ofertant salariaților/colaboratorilor săi, responsabili cu prestarea serviciilor și taxele 

datorate către bugetul consolidat al statului, precum și orice taxe, impozite, cheltuieli generate de și 

pentru executatea contractului de prestări de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.  

  

În acest scop propunerea financiara va contine urmatoarele:  

1.Formularul și anexa la acesta, în LEI, incluzând toată perioada de derulare a contractului, cu TVA-ul 

evidentiat separat. Pentru ofertanții străini,  echivalenta leu / euro va fi cursul BNR din data evaluării 

ofertei).       

Atentie! Oferta financiara, în lei, fără TVA, care depășește valoarea estimată, comunicată în 

invitația/anunțul de participare, are drept consecință  respingerea ofertei ca inacceptabilă conform 

prevederilor legale. 

  

7. CRITERIUL DE SELECŢIE  

  

       Criteriul de selecție este: preţul cel mai scăzut, în condițiile în care oferta îndeplinește cerințele 

privind criteriile de selecție din Fișa de date și îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de sarcini.      

        Recepţia serviciilor se va face la sediul achizitorului, în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată 

într-un proces verbal de recepţie cantitativă/calitativă semnat de ambele părţi şi va însoţi  documentele 

de plată. 

Oferta va conţine preţul unitar în lei, fără TVA pentru fiecare dintre produsele ofertate. 


