
CAIET DE SARCINI 

 

1.DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

UAT Strehaia, strada Republicii, nr. 124. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 

Furnizarea și montarea/demontarea unei scene modulare, a echipamentelor de 

sonorizare și iluminare, necesare desfășurării Zilelor orașului Strehaia.  

Serviciile vor fi folosite timp de două zile consecutive dintre zilele 20, 21, 22 mai. 

3. SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Servicii Specificații tehnice 

Scenă Schelă din metal ușor 

Dimeniune scenă: minim 110 mp 

Dotare cu scări laterale de acces (stânga/dreapta) 

Sonorizare Instalaţie de sonorizare pentru concerte în aer liber de 

minim 40.000W, de tip LINE ARRAY 

Mixer minim 40 canale și 8-10 auxiliare 

Procesare audio profesională 

Compresoare sunet stereo și canale multiple 

Amplificare cu procesare minim 24bits-96khz - 

minim 3 bucăți 

CD player 

PC audio 

Microfoane dinamice 

Microfoane de instrument 

Microfoane condenser 

Microfoane Wireless 

Traseu protecție cabluri minim perimetrul util al 

scenei 

Lumini Consolă DMX 

PC lumini 

Moving Head – minim 15 bucăți 

Reflectoare minim 1000W – minim 20 bucăți 



Follow Spot 

Instalație fum 

Monitorizare scenă Monitoare de scenă – minim 10 bucăți 

Monitoare pasive – minim 6 bucăți 

Opțional: Sistem video Monitoare fundal scenă (LED) rezoluție HD – 

minim 20 mp 

Procesare video profesională 

Mixer video 

PC procesare audio-video 

 

4. CONDIȚII DE LIVRARE: 

Montajul se va realiza în ziua antemergătoare evenimentului. 

5. CRITERIUL DE SELECȚIE AL OFERTEI: 

Prețul cel mai scăzut. 

6. LOCUL ȘI TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 

 Oferta prezentată va fi depusă de către ofertant la sediul UAT Strehaia sau poate fi 

trimisă prin fax/adresă email; 

 Termenul de depunere al ofertelor este 12.04.2017. 

Oferta trebuie să aibă referință clară și asupra obligațiilor și condițiilor tehnice impuse 

beneficiarului (rețea electrică, rețea apă canal, condiții de pază, eventuala cazare (cerințe 

minime), alte cerințe). 

 Menționăm că aceste condiții, suplimentare prețului ofertat, pot constitui cauză de 

respingere a ofertei. 

În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde, procedura de achiziție se 

va finaliza prin încheierea unui contract. 

 

 


