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CAIET DE SARCINI
1.OBIECTUL ACHIZIłIEI
Obiectul prezentului “ Caiet de sarcini “ este achiziționarea serviciilor de scenotehnică,
sonorizare și lumini pentru evenimentele( concertul de muzică ușoară, Festivalul Cătlanelor)
ce vor avea loc în incinta Ștrandului Neptun din Arad , 23 – 24 august, în cadrul programului
”Zilelor Aradului”, ediția 2014
Cod CPV 92000000-1 servicii de recreere, culturale și sportive
2.DATE TEHNICE PRIVIND OBIECTUL ACHIZIłIEI
a) Scenotehnica
- Structura pentru acoperis din aluminiu 50x50cm in 4 puncte, 13 x 11 metri
- Structura aluminiu 40x40cm pentru ridicarea acoperisului la minim 9 metri
- Structura aluminiu 40x40cm pentru ridicarea sistemului de sunet la minim 9 metri
- Motoare electrice 1Tona pentru ridicare acoperis, cu lant de 24m minim, 6 buc.
- Prelata pentru acoperis din material antiincendiu (standard EU) 13x11m
- Podet scena 2x1,25 metru din material antiderapant Tego 30mm (60 buc minim)
- Podet riser tobe 2x1 metru din material antiderapant Tego 30mm (6 buc minim)
- Picioare pentru podet reglabile in inaltime intre 1m – 1,4m
- Picioare pentru riser tobe inaltime 0,5m

b) servicii sonorizare și lumini
- Sistem de sonorizare compus din:
- Incinta acustica pentru redarea sunetelor joase,medii si inalte minim 1000W 24buc
- Incinta acustica pentru redarea sunetelor foarte joase minim 2000W 12 buc
- Mixer audio digital minim 64 canale (Midas, Allen&Heath)
- Microfon fara fir Shure Beta87 2 buc minim
- Microfon cu fir Shure (Beta87, Beta58, Beta57, SM58, SM57) 10 buc minim
- Microfoane pentru tobe (Sennheiser, Audix, Shure)
- Stative pentru microfon 12 buc minim

- Control monitoare de scena minim 800W – 12buc
Backline:
-

Set tobe complet cu cinele si scaun (Tama, Sonor, Pearl)
Amplificator chitara bas 400W minim + incinta bas 8x4’’
Amplificator chitara electrica pe lampi + incinta acustica 4x12’’ minim 2 buc
Amplificator chitara electrica pe lampi combo 2x12’’
Sistem de inluminat compus din:
Fressnel 2000W - 6 buc minim
Fressnel 1000W – 6 buc minim
PAR64 1000W – 16 buc minim
Blinder pentru iluminat publicul 8x550W – 2 buc minim
Lumini inteligente MHI 1200W 10 buc
Lumini inteligente MHI 575W 8 bucLED bar RGB – 16 buc minim

- Dimmer pack 24 canale 10A/canal
- Masian de produs ceata pentru lumini
- Comanda lumini DMX 2x1024 canale
- Panou electric, distributie 3 faze 63A
- Panou electric, distributie 3 faze 125A
- Cablu de alimentare 3 faze 63A 60 metri 2 buc
- Cablu de alimentare 3 faze 125A 90-100 metri
- Incinta acustica pentru redarea sunetelor joase,medii si inalte minim 1000W 16buc.
- Incinta acustica pentru redarea sunetelor foarte joase minim 2000W 8 buc
- Mixer audio digital minim 48 canale (Yamaha, Allen&Heath, Midas)
- Microfon fara fir Shure Beta87 2 buc minim
- Microfon cu fir Shure (Beta87, Beta58, Beta57, SM58, SM57) 10 buc minim
- Microfoane pentru tobe (Sennheiser, Audix, Shure)
- Stative pentru microfon 12 buc minim
- Control monitoare de scena minim 800W – 6-8buc
3.LISTA DE PREłURI
Prețurile vor fi exprimate în lei/zi de spectacol, fără TVA, în mod distinct pentru
servicii de scenotehnică și pentru servicii de sonorizare și lumini.
4.ALTE CONDIłII ŞI PRECIZĂRI
OfertanŃii vor depune obligatoriu ofertă de preŃ pentru toate serviciile şi
produsele menŃionate mai sus sub sancŃiunea respingerii ofertei.
Neîndeplinirea acestor condiŃii are ca rezultat respingerea ofertei ca neconformă ;
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