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CAIET DE SARCINI
ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL ”CĂRȚI ÎN TRIUMF”

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. AUTORITATE

CONTRACTANTĂ:
ADMINISTRAȚIA
MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC, Cod Fiscal: 11782204, cu
sediul în București, Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, București, e-mail: secretariat@ampt.ro ,
cont IBAN RO 22 TREZ 7012 1G43 1900 XXXX deschis la Trezoreria Statului București
Sector 1, tel: 021.318.37.67/68.
1.2.

DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT) este un serviciu public
de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată din
subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, înființată prin
Hotărârea nr. 85/08.04.1999.

Obiectul de activitate al AMPT constă în principal în:
- Administrarea monumentelor de for public proprietate a Municipiului București sau a
AMPT, în organizarea activităților tehnico-economice privind conservarea, restaurarea,
protejarea, verificarea, evidența, întreținerea, amplasarea și punerea în valoare a
monumentelor de for public din Municipiul București și a monumentelor istorice care nu
se află în proprietatea Municipiului București, dar față de care Consiliul General al
Municipiului București a aprobat anterior programe de finanțare, în condițiile legii.
- Realizarea, susţinerea, finanțarea şi dezvoltarea de evenimente, expoziţii, manifestări
culturale pentru reprezentarea Capitalei pe plan intern și internaţional;
asigură promovarea monumentelor de for public inclusiv prin intermediul delegațiilor
externe în România cât şi pentru valorificarea şi diversificarea ofertei turistice cultural.
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1.3. SURSA DE FINANȚARE A ACHIZIȚIEI: Buget local.
1.4. DENUMIRE ACHIZIȚIE ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL”CĂRȚI ÎN

TRIUMF”, eveniment ce va avea loc în perioada 23.04.2019- 15.06.2019, la Arcul de
Triumf din București.
1.5. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 432.605,04 lei fără TVA.
1.6. COD CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)

2. OBIECTIVUL URMĂRIT
În conformitate cu proiectul deschiderii către publicul larg a Arcului de Triumf cu prilejul
sărbătorilor naționale și internaționale ( Ziua Națională a României de 1 Decembrie,
Unirea Principatelor 24 Ianuarie, 10 Mai, 25 Octombrie), AMPT are atribuțiunea
organizării de diverse manifestări pentru promovarea Capitalei ca oraș al turismului
cultural – în general, și a monumentului Arcul de Triumf, obiectiv turistic administrat de
către AMPT – în particular,
Propunem marcarea Anului Internațional al Cărții, printr-o amplă manifestare publică, în
sensul duratei de 53 de zile a evenimentului (23 aprilie 2019 – 15 iunie 2019), respectiv
între două date simbolice: Ziua Internațională a Cărții (23.04) și ziua trecerii în neființă a
poetului Mihai Eminescu (Ultima Zi de Școală - 15.06.2019).
Evenimentul ce face obiectul prezentei achiziții constituie o ocazie de promovare a
României, respectiv a Bucureștiului, atât pe plan intern cât și pe plan internațional.
3. SCOPUL ACHIZIȚIEI
Având în vedere calendarul reuniunilor și a ședințelor de lucru care urmează să aibă loc în
perioada mai– iunie 2019 la București, aceste evenimente urmând să implice un număr
impresionant de delegați ai instituțiilor europene (Consiliul European, Comisia
Europeană, OSCE, NATO etc), intenția AMPT este de a putea deschide și prezenta în
condiții corespunzătoare scopului său (acela de monument al recunoașterii suveranității
statului unitar român) oricărei delegații europene, în orice moment, a monumentului Arcul
de Triumf, pregătit pentru a fi vizitat de o delegație indiferent de gradul de reprezentare
(consilier, ministru, ambasador sau înalt oficial).
Evenimentului cultural “Cărți în Triumf” se adresează tuturor cititorilor, fie aceștia turiști
sau locuitori ai Capitalei
3.1. Data deschiderii manifestărilor culturale: 23 aprilie 2019
3.2. Locația: București – Arcul de Triumf
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3.

OBIECTUL CONTRACTULUI
ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC va atribui un
contract de servicii de organizare eveniment cultural.

4.
4.1.

SPECIFICAȚII TEHNICE
CERINȚE GENERALE
Obiectivul urmărit prin prezentul caiet de sarcini îl reprezintă stabilirea unor criterii, date
tehnice minimale și termene precise care să conducă la buna desfășurare și organizare a
evenimentului cultural ”Cărți în Triumf”.

Astfel, în perioada menționată, AMPT intenționează să desfășoare următoarele
activități:
a)Amenajarea și decorarea monumentului Arcul de Triumf cu elemente de decor specifice unei
biblioteci, transformând vizitarea monumentului într-o experiență unică susținută de elemente
multimedia de factură modernă, atractivă și stimulată de mediul intelectual asigurat de către
partenerul Academia Română, editori de carte, scriitori, memorialiști, jurnaliști din presa
culturală a momentului.
b)Promovarea Arcului de Triumf prin invitația transmisă pe toate mijloacele mass-media
disponibile (TV, presă scrisă, radio și online) pentru vizitarea monumentului și participarea la
experiența oferită de sălile de lectură care se vor deschide în interiorul monumentului cu acest
prilej.
c)Organizarea de ateliere de lectură, workshop uri și jocuri interactive de dezvoltare personală
cu adresabilitate generală.
d)Eveniment inaugural de deschidere a acestei manifestări, printr-un show de video-mapping în
data de 23.04.2019 (Ziua Internațională a Cărții) și 24.04.2019, între orele 20.00 – 24.00.
Amenajarea presupune realizarea unei scenografii arhitecturale dedicate Anului Internațional al
Cărții din interiorul monumentului Arcul de Triumf – Loja 1 (Ecaterina Teodoroiu), Loja 2
(general Dragalina), Sala 1 - Mareșal Prezan, Sala 2 – Mareșal Averescu și Attic (Sala Marii
Uniri) care vor omagia caracterul cultural al monumentului și vor stârni vizitatorilor apetitul
pentru lectură și implicit pentru cunoașterea istoriei naționale, tradițiilor românești,
personalităților culturii române.
În acest sens, ofertanții vor depune oferta pentru prestarea următoarelor servicii:
1. Demontarea ansamblului regal din incinta Arcului de Triumf format din drapaje din catifea
vișinie cu suporții existenți, tablouri și decorațiunile care fac parte din amenajarea actuală.
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2. Încărcarea, ambalarea, manipularea și transportul în data de 22.04.2019, precum și
depozitarea la sediul AMPT. Este imperios necesar ca piesele demontate la 22.04.2019 să
revină întocmai pe aceeași poziție la data de 16.06.2019, la re-montarea de către același
prestator a acestora.
3. Prezumtivul prestator va efectua încărcarea, manipularea și transportul de revenire în data de
16.06.2019, precum și re-montarea ansamblului regal de la pct. 1 în perioada 16.06.2019 –
18.06.2019, ulterior desfășurării evenimentului și readucerea interiorului expozițional la starea
existentă la data demontării acestuia (22.04.2019).
Notă: Toate piesele și subansamblele care fac obiectul desprinderii din structura expozițională
existentă, vor fi numerotate înaintea demontării, în vederea re-montării acestora cu exactitate
în aceeași poziție. Prezumtivul prestator va avea în vedere dimensiunea pieselor care fac
obiectul manipulării pe scara în spirală îngustă (melc) a monumentului, astfel încât riscul
afectării pereților să fie ZERO. Obiectele care prezintă riscul respectiv se vor extrage din
interiorul monumentului prin coborârea de pe terasa superioară cu macara de operare la 36
metri înălțime. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legislației sănătății și securității
în muncă și care impun condiții speciale pentru lucrul la înălțime, respectiv ca activitățile
descrise la pct 1,2,3 din prezentul referat să fie executate cu alpiniști utilitari calificați și
atestați în acest sens, în cazul în care prestația impune lucrul la înălțime.
4. Dezafectarea unui număr de 24 simeze (dimensiuni 2m x1m) de la funcțiunea actuală a
acestora (prezentare personalități istorice pe suport carton-textil a colecției expoziționale
“Lecția de istorie” și afectarea acestora pentru expunerea unui număr de 24 panouri cu grafica,
brandul întrunit al siglelor AMPT și a partenerilor săi, precum și logotipul evenimentului
“Cărți în Triumf”.
5. Confecționarea unui panotaj de 48 mp în interiorul monumentului. Prin sintagma Panotaj se
înțelege o colecție de 24 panouri conținând imagini și texte reprezentative în susținerea temei
evenimentului, format portret H=2m / L=1m, pe suport FOREX de 3mm, cu pase-partout, ramă
și etichetă acoperind o suprafață de expunere totală de 48 mp. Cele 24 de panouri vor fi
amplasate în 24 de poziții de expunere în interiorul Arcului de Triumf.
Prestația presupune grafică și DTP, 24 bucăți print dimensiuni 2000mm x 1000mm, prindere
în simeze, aplicare corp de iluminat și montarea corpului de iluminat aplicate pe carcasa de
lemn a simezelor (24 corpuri de iluminat).
6. Confecționare patru mashuri, după cum urmează:
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a. două bucăți mash 6010mm x 3200mm din prelate cu paravânturi, anunț în policromie cu
afișul evenimentului “Cărți în Triumf”, care vor fi dispuse față-verso pe prisma suport aflată în
dotarea AMPT.
b. două bucăți mash 6010mm x 3200mm din prelate cu paravânturi, anunț în policromie cu
anunțul “Traversează pe AICI spre/dinspre Arcul de Triumf”, care vor fi dispuse față-verso pe
prisma suport aflată în dotarea AMPT.
c. opt bucăți mashuri cu dimensiunile 4600mm / 2256mm care vor fi aplicate pe turnurile de
proiecție ale evenimentului de video mapping care se va desfășura în zilele de 23 și 24 aprilie
2019.
Prestația presupune grafică și DTP, print de mari dimensiuni, capsare pe margini, coardă de
prindere, ferestre anti-vânt pentru patru mash de dimensiunile 6000mm x 3160mm ( aplicarea
mashului și poziționarea prismei cu anunțul respectiv înainte de data de 23.04.2019, imediat
după avizarea evenimentului și promovarea outdoor a acestuia în cadrul Comisiei de aplicare
a Legii 60/1991 ).
7. Producție și montaj COMPONENTE SPECIFICE, adaptate exclusiv evenimentului “Cărți
în Triumf”. Se va aplica un decor adaptat conceptului academic “Livada cu cărți”, folosit în
perioada secolului XIX pentru emanciparea popoarelor din estul Europei, format dintr-un
număr de 300 de cărți decorative dispuse perimetral, pe întreaga suprafață de 1220 mp a
pereților interiori ai monumentului. Procedeul de fixare va fi prin găurirea unui număr de 300
de titluri de carte și prinderea acestora prin intermediul unor sfori de dimensiuni diferite, pentru
a sugera “belșugul” unei livezi ale cărei fructe hrănesc spiritul celui care o traversează.
Bucăți

Componente

Caracteristici tehnice

Cărți supradimensionate

Butaforii realizate din polistiren cu dimensiuni variabile
intre 45 x 60 si 80x65 de cm

20

Biblioteca tip expozor

2 corpuri, realizate din mdf dimensiuni 400 cm x 65 cm

2

Stativ pentru susținerea
proiectorului

Manopera metal cu șurub de prindere și talpă de fixare

1

Tricouri personal deservire Model polo. Branding spate – fata
Printuri

Stickere, Door hangare, taloane tombolă

Cărți, prinderi prin găurire

Găurile se vor executa la o grosime de 5mm, prin care
5

40
2000
300

și capsare, sfori,
manoperă.

va fi petrecută o sfoară de 4mm grosime. Lungimea
scotelor va fi variabilă, sugerând incongruența crengilor
unei livezi.
Sacoșe textile din bumbac 100% cu dimensiunile 400
mm x 220 mm format închis și toarte textile, branduite
cu logotipul evenimentului “Cărți în triumf”.

Totebag-uri

102

8. Achiziția și montajul unui SISTEM ELECTRIC, componente necesare evenimentului
“Cărți în Triumf”, care pot fi ulterior folosite la alte evenimente (reflectoare, șine, cuple, duze
electrice).
Bucăți

Componente
Reflector cafeteria
Sina
Cupla liniara șină
Capac terminație șină
Alimentare șină

9
2
7
2
5

9. Achiziția, montajul și amenajarea locației cu COMPONENTE DE MOBILIER specifice,
necesare desfășurării evenimentului “Cărți în Triumf”.
Bucăți

Componente

Caracteristici tehnice

Biblioteca soldat

80x28x202 cm

8

Biblioteca scundă

80x28x106 cm
Lățime: 92 cm, Adâncime: 83 cm, Înălțime: 106 cm, Lățime
șezut: 50 cm, Adâncime șezut: 52 cm, Înălțime șezut: 39 cm
42x44 cm

4

63x48x45 cm

1

Set 2 mese

49x51 cm, 35x45 cm,

1

Scaun

46x51x81 cm

1

Fotoliu decor
Masă depozitare
Masa + 2
scaunele copii

6

2
1

10. RECUZITĂ - accesorii eveniment, decorațiuni specifice, adaptate exclusiv manifestării
“Cărți în Triumf”.

Componente
Covor
Ghivece cu flori
becuri
jucării plus
joc cu forme din
lemn
joc de îndemânare
lampă expozor
lampă expozor cu
baterie
lampadar
veioza
perne decor
lumânări cu led
lumânare
buchet flori
artificiale
vază albă
veioza
ceas
ceas

Caracteristici tehnice
250x160 cm
ghivece pentru decor și crearea unui ambient plăcut
becuri cu led
10 cm

Nr de
bucăți
2
4
6
5

16x16x21 cm
31x25x28 cm
Aplică cu led, braț flexibil; direcționează ușor lumina în funcție
de nevoi

1
1

Aplică cu led, braț flexibil; acumulator
155 cm
înălțime - 40 cm
40x65 cm
16c, 14 cm, 10 cm
9 cm

24
2
1
4
2
10

25 cm
16 cm
17x18 cm
10 cm
14 cm

1
1
2
1
1

2

11. Servicii VIDEO MAPPING.
Video Mapping reprezintă o formă de promovare outdoor care a câștigat interesul cetățenilor în
ultimii ani, având o foarte bună vizibilitate și fiind urmărit de zeci și sute de mii de cetățeni
care trec prin fața obiectivului suport al filmului mapat pe suprafața monumentului respectiv.
Video mappingul atrage atenția tuturor și constituie cel mai eficient mijloc de marcare și fixare
în memoria colectivă a unui mesaj. Obiectivul urmărit prin organizarea proiecției de videomapping la vernisajul evenimentului “Noaptea Cărților Deschise” îl reprezintă marcarea unor
zile internaționale importante (Ziua Internațională a Cărții), în contextul participării
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Bucureștiului în concertul european al capitalelor care organizează evenimente similare,
promovarea Capitalei în condițiile oferite de preluarea președinției U.E. de către România –
moment urmărit cu interes de către celelalte 27 de țări participante.
Tehnologia de video proiecție si video cartografiere este o metodă inovativă prin care orice
obiect sau suprafață 3D se poate transforma într-un ecran animat si interactiv. Tehnica este
similară proiecțiilor clasice, însă în acest caz, orice suprafață non-plata poate fi folosita ca baza
pentru proiecție. Video proiecțiile se realizează pe orice suprafață cu ajutorul unui software
specializat, care cartografiază suprafața proiectoare si apoi adaptează proiecția video la aceasta.
Folosită în mod creativ, aceasta tehnică va oferi privitorilor senzația ca un obiect static se afla
in mișcare sau într-o continuă transformare sub ochii privitorului.
În ultimii ani, aceasta tehnologie a avut si numeroase aplicații in marketing. Cu ajutorul softului special, se va oferi publicului senzația că un obiect static este dintr-o dată animat. Efectul
vizual si impactul emoțional sunt foarte puternice. Daca o imagine valorează cât o mie de
cuvinte, atunci o imagine tridimensională, dinamică, va oferi un impact si mai profund.
Proiecția va avea loc la deschiderea evenimentului 23.04.2019 ( orele 20.00 – 24.00) și pe
24.04.2019 ( orele 20.00 – 24.00) constând în proiecție video de cea mai înaltă rezoluție
(mapping), cu imagini și sonorizare dedicate Zilei Internaționale a Cărții, imagini asociate
dezvoltării cultului pentru lectură și lumii deseori fabuloase a personajelor literaturii universale
(Dracula, Moromete, Jack Spintecătorul etc). Serviciul presupune:
 Regie de film și coloană sonoră. Producția va fi proiectată în buclă timp de 4 ore.
 Scanare 3D a monumentului Arcul de Triumf
 Modelare 3D
 Realizare concept grafic + firul narativ aferent va fi adaptat temei evenimentului.
 Montaj final al filmului animat 3D armonizat cu coloana sonoră aferentă.
Componente
Caracteristici tehnice
Echipament de video proiecție
Server Media

Proiector laser
4 K, minim 8 ieșiri 4 k sau minim 12 HD plus procesor
grafic
Optic transmitter + receiver
profesional
Cablu optic
300DK 40 LD
Generatoare electrice cu combustibil 2 bucăți cu putere adaptată echipamentului de proiecție
inclus
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Montare și demontare echipamente în minim 2 posturi
de proiecție
Camioane cu sarcină totală maximă de 12 tone
Aproximativ 20 de specialiști
Echipament tehnic de disimulare a coloanei sonore a
filmului video mappat pe o suprafață de 60.000 mp
(10.000 spectatori)
 Efectuarea unui nr de minimum 50 fotografii profesionale, care se vor atașa procesului
verbal de recepție.
 Proiecția se va realiza pe întreaga suprafață a Arcului de Triumf, incluzând partea
superioară de deasupra cornișei monumentului. Prestatorul va lua toate măsurile care se
impun și va alege soluția tehnică adecvată.
Timp efectiv de proiecție în data de 23.04.2019 și 24.04.2019 : 2 x 4 ore = 8 ore.

Instalare echipament de videomapping
Transport
Deservire cu personal de specialitate
Sonorizare

12. ALTE SERVICII de deservire a evenimentului, asimilate - CHELTUIELILOR CU
PERSONALUL
- Servicii de curățenie a locației de desfășurare a evenimentului.
- Servicii de pază, securitate pentru echipamentele amplasate
- Servicii de tapițare obiecte de mobilier cu tapiserii specifice evenimentului (120 mp tapiserie)
- Servicii de realizare și montaj video “After movie”
- Servicii de realizare grafică a întregului vizual al manifestării (grafica online, a mashurilor
precum și a decorațiunilor interioare)
- Demontarea, ambalarea, manipularea și transportul – livrarea la destinație (AMPT) a
decorațiunii existente în Arcul de Triumf la data de 15.06.2019 ( mobilier, corpuri de iluminat,
sistem electric, obiecte de decor ), astfel ca începând cu data de 16.06.2019 decorațiunea
anterioară să poată fi reasamblată
Observație:
- Drepturile de autor asupra materialelor realizate vor fi cedate exclusiv Administrației
Monumentelor și Patrimoniului Turistic.
- Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va pune la dispoziția prestatorului
siglele și logo-urile Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Primăriei
Municipiului București, precum și orice alte informații pe care le deține sau le consideră
relevante, în vederea bunei reprezentări a celor două instituții.
- Toate materialele vor conține siglele și logo-urile Primăriei Municipiului București,
Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic și ale partenerilor.
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5.
5.1.

-

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
În urma încheierii contractului, prestatorul va fi pe deplin responsabil pentru:
- prestarea serviciilor la standardele şi/ sau performanţele solicitate de beneficiar și
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
- Desfășurarea în bune condiții și conform programului comunicat de beneficiar a
serviciilor care fac obiectul contractului;
Prestatorul se obligă să despagubească autoritatea contractantă împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către autoritatea contractantă.
c) întârzieri organizatorice a ceremoniei datorate din culpa exclusivă a prestatorului.

5.2.
În urma încheierii contractului, Autoritatea Contractantă va fi pe deplin responsabilă
pentru:
- punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile necesare pentru buna
desfășurare a evenimentului;
- desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit
Prestatorului;
- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.
6.

PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va cuprinde obligatoriu următoarele: documentele de calificare, prezentate conform
solicitărilor din Invitația de participare, propunerea tehnică și propunerea financiară, elaborate
conform solicitărilor de la punctul 7-8 din prezentul caiet de sarcini.
Oferta poate fi transmisă Autorității Contractante atât prin mijloace electronice la adresa de
e-mail (secretariat@ampt.ro ), cât și in format letric, la secretariatul instituției.

7.

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
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comunicată prestatorului în timp util pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului. 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 obligațiilor
relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, iar ofertantul va menționa acest
aspect în cadrul propunerii tehnice.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a serviciilor, cu respectarea condițiilor minimale
impuse în prezentul caiet de sarcini.
Notă: Ofertantul care prezintă o ofertă incorectă şi/sau neaplicabilă și/sau incompletă la
prezentul caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achiziţie publică, oferta considerându-se
neconformă (nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini).
8.
MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE
Oferta financiară detaliată va cuprinde totalitatea preţurilor pentru categoriile de servicii necesare
realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în vigoare. La elaborarea
propunerii financiare ofertantul va ţine seama de întreaga gamă de servicii prevăzută în Caietul de
sarcini şi de costurile aferente realizarii acestor servicii pe perioada evenimentului, precum și de
orice alte servicii considerate a fi necesare și oportune pentru desfășurarea în bune condiții a
evenimentului, cu detalierea acestora în oferta tehnică.
Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu valoarea tuturor serviciilor descrise în cadrul
prezentului caiet de sarcini, detaliat, în lei, fără TVA.
Notă: Oferta financiară, în lei, fără TVA, care depășește valoarea estimată, comunicată în
invitația/anunțul de participare, are drept consecință respingerea ofertei ca inacceptabilă.
9.
CRITERII DE CALIFICARE
Ofertantul va depune documentele de calificare prevăzute la punctul 12 din Invitația de participare.
10.

RECEPȚIA

Recepţia serviciilor se va face la sediul autorității contractante, în prezenţa ambelor părţi şi va
fi consemnată într-un proces verbal de recepţie cantitativă și calitativă semnat de ambele părţi cu
documentar foto-video anexat şi va însoţi documentele de plată.
11.

CRITERIU DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru achiziționarea serviciilor culturale este prețul cel mai scăzut, conform
art. 187 alin (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
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Cerințele prezentului Caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii, ofertarea unor servicii
care nu respectă aceste cerințe atrage neconformitatea ofertei și respingerea acesteia din
procedura de atribuire.

Director Adjunct,
Mircea CALNEGRU
ȘEF SERVICIU STEAT,
Mihai GUȚANU

BIROU ACHIZIȚII,
Cornelia APOSTOL
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