
CAIET DE SARCINI 
privind 

ACHIZifIONAREA A S0MP BANNERE PUBLICITARE PENTRU STADIONUL 
CLUJARENA 

1. Denumirea contractului / obiectul caietului de sarcini 
Obiectul contractului este achizi/ionarea a 50 mp bannere publicitare necesare pentru 

stadionul Cluj Arena, pentru activitatea din cadrul Consiliului Judetean Cluj. 

2. Beneficiar 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj - Activitate Economica 

3. lnformatii generale 
Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea a 50 mp bannere publicitare pentru 

stadionul Cluj Arena, pentru activitatea din cadrul Consiliului Judetean Cluj , avand 1n vedere 
necesitatea promovarii Consiliului Judetean Cluj la evenimentele care urmeaza a se desfa~ura 
pe stadionul Cluj Arena. 

Precizam faptul ca cei 50 mp de bannere, se vor furniza 1n conditiile urmatoare: 
1 x mesh cu dimensiunea de 9 m x 3 m (27mp.) 

1 x mesh cu dimensiunea de 11 m x 1 m. (llmp.) 

- 2 x meshuri cu dimensiunea de 6 m x 1 m. (12 mp.) 

Machetele vor fi puse la dispozitia ofertantului desemnat ca ~i ca~tigator 1ntr-un tennen 
de 3 zile de la desemnarea ofertei ca ~i ca~tigatoare. 

Autoritatea contractanta va avea un tennen de 2 zile in care va da "bun de tipar". 

4. Durata contractului 
De la data semnarii contractului intre paqi pana la data de 31.12.2020. 

5. Date tehnice minimale 

Caracteristici: 

Date tehnice Unitate Valoare 

Material de baza Denier 1.000 D x l.000D 

Tip Constructie Tesut/inch 9x9 

Greutate mesh Gsm/m2 220- 240 ± 20 

Greutate liniara PVC Gsm/m2 80 - 100 ± 10 



Greutate totala Gsm/m2 300- 340 ± 20 

Latimea Metri Pana la 3,2 

Rezistenta la temperature oc -20 .... +70 
Clasa inflamabilitate - -
Permeabilitate aer Mm/s 3.300 
Factor de transmisie - 45 % -50% 
lumina 
Modalitate finisare TIV + Caose oe contur -
Culori Policromie 

Datele tehnice din aceasta pagina sunt calculate ca medie, cu o toleranta de+/- 5% este 
acceptabila. 

6. Criteriul de atribuire 
Va fi selectata oferta care indepline~te toate cerintele solicitate prin 
prezenta documentatie de atribuire. Criteriu de atribuire va fi pretul eel 
mai scazut. 

7. Termen si loc de livrare 
Produsele contractate se vor livra in totalitate, la standardele si specificatiile din oferta 

tehnica in maxim 15 zile calendaristice. 
Predarea se va face in baza unui proces verbal semnat de catre un reprezentant 

D.A.E.S.C.A ~i un reprezentant al fumizolului. 
Produsele se vor livra si monta gratuit la sediul instituµei beneficiare, dupa cum 

urmeaza: 
Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena, str. Aleea 
Stadionului nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj. 

Daca ofertele depuse nu corespund cu cerintele din prezentul caiet de sarcini, oferta va 
fi declarata inacceptabila. 

8. Modalitati de plata 
Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre 
furnizor. 

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj-Napoca. 

9. Conditii de Garantie 
Produsele se vor livra insotite de manuale de utilizare, certificate de garantie ~i 

declaratii de conformitate. 
Eventualele defecte aparute in urma transportului ~i montajului se vor remedia la sediul 

beneficiarului, in cazul in care acestea sunt defecte minore. 

10. Alte responsabilitati ale contractantului 
Preturile unitare sunt ferme, in lei, pe toata durata de valabilitate a 
contractului. 



Oferta stabilita ca~tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila ~i 
neactualizabila pe toata perioada de derulare a contractului. 

Intocmit: Inspector de s~!!J~ 
Campean Flavius-Ma~ 




