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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini
atrage descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand
mentiunea „sau echivalent”.
Specificaţii tehnice minimale:
LOT.1.
Nr
Produs / descriere
U.M. Cant.
Crt.
Boxa portabila cu bluetoothKitSound Kingston , KSKINGBK Negru,
1
BUC
Putere : 50 W RMS @ 4 ohm
1
Sistem Boxe Active 5.0 Sony SSCS310CR, 145W RMS, Negru
1
BUC
2
Boxa activa (P.A.) 300 W – Studio-M CA-15,difuzor de 15",
3
BUC
Putere: 300 W (RMS)
3
Reflector / proiector cu focalizare DTS Scena 650/1000 w Fresnel
12
BUC
4
Becuri reflectoare / lampăproiector GE Lighting lamp CP70 FVA 39241
12
BUC
lampa - 230V/1000W
5
4
Pupitru control lumini (DMX) 2 x 12 canale - ShowtecShowmaster 24
BUC
Consola DMX
6
Dimmer digital 6 canale Stairville DDX-620I
4
BUC
7
Stativ lumini - Millenium LST-310, înălțime 3,10 m
8
BUC
8
Filtre culoare pt. Reflectoare SHOWTEC PAR-56 (20x20cm)
4
SET
9
Cabluri sunet audio 3 metri CORDIAL CFU – 3 MC, XLR male – RCA
6
BUC
10 male
Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze, să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timisoara,
Facultatea de Muzica si Teatru, Piata Libertatii nr.1, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea
comenzii din partea achizitorului.
Termen de garantie minim 12 luni.
Livrarea şi recepţionarea produselor:
Livrarea şi recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei
dintre specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul
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achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului sau a unui reprezentant al acestuia. În
caz contrar, marfa se va refuza.
Produsele care nu corespund solicitarilor din prezentul caiet de sarcini vor fi inlocuite cu produse
corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia
de recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa,
emise de furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.
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