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Nr. 263 / 28.09.2017
CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului
”Servicii de organizare Expoziția de porumbei a U.C.P.R. pentru anul 2017”.
CAP.1. Denumirea/obiectul achiziției
1.1. Denumirea achiziției: Achiziție Servicii de organizare Expoziție de porumbei a
U.C.P.R. pentru anul 2017
1.2. Beneficiar: Uniunea Columbofililor Profesioniști din România
1.3. Cod. C.P.V.: 92622000
1.4. Finanțare: fonduri proprii
CAP.2. Cerințe generale ale caietului de sarcini
a) Cerințe generale ale ofertei:
2.1. Organizarea expoziției se face în colaborare cu structurile de conducere ale U.C.P.R.;
2.2. Prețul biletelor de intrare și cuantumul taxei de expoziție per porumbel vor fi stabilite
în cadrul unei ședințe de Consiliu Director;
2.3. Veniturile încasate în urma expoziției vor fi colectate de U.C.P.R..
2.4. Cheltuielile cu organizarea expoziției (taxă sală expoziție, transportul tur-retur
U.C.P.R. al materialelor columbofile, comsiile de organizare a sălii de expoziție etc.) se
vor deconta de U.C.P.R.
b) Cerințe generale ale bazei tehnico-materiale:
2.1 Închirierea unui spațiu propice expunerii porumbeilor, spațiu care să întrunească
următoarele condiții minimale:
2.2. Suprafața utilă va fi de minim 1200 mp;
2.3. Posibilitatea amenajării de spații comerciale la interior (minim 15 spații de 3x3 m);
2.4. Posibilitatea expunerii unui număr aproximativ de 1200 păsări (expoziție + vânzare).
2.5. Spații de parcare;
2.6. Autorizație sanitar-veterinară de la județul respectiv;
2.7. Închiriere restaurant pentru desfășurarea mesei festive cu 300 de persoane;
2.8. Posibilitate de cazare în locații apropiate de masa festivă;
2.9. Transport accesorii de la sediul U.C.P.R. la sala de expoziție și retur;
2.10. Echipe de pază;
2.11. Echipa de organizare a expoziției;
2.12. Asigurare hrană și apă pentru porumbeii expuși.
2.13. Sală încălzită;
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CAP.3. Graficul de execuție a contractului
3.1. Durata contractului este de 60 zile de la data semnării acestui;
3.2. ”Servicii de organizare a Expoziției de porumbei a U.C.P.R. pentru anul competițional
2017” se va desfășura pe o perioadă de 15 zile.
.
CAP.4. Garanția oferită produselor
4.1. Organizatorii Expoziției de porumbei a U.C.P.R. vor garanta atât integritatea
porumbeilor expuși cât și a accesoriilor primite de la Uniune pentru desfășurarea unui
astfel de eveniment;
4.2. Garanția de bună execuție a contractului este de 10.000 RON;
4.3. În cazul furtului de porumbei și accesorii de la predarea până la primirea acestora
responsabil se va face organizatorul expoziției. În acest caz, acesta va despăgubi
proprietarul cu valoarea actuală de piață a porumbelului/accesoriului. Valoarea
porumbelului va fi stabilită ulterior de Consiliul Director al U.C.P.R.
CAP.5. Alte informații
5.1. Receptia porumbeilor:
- recepția cantitativă a porumbeilor se va efectua de o comisie desemnată de organizator.
CAP.6. Cerințe de protecție a mediului, securitatea muncii și prevenire a incendiilor
6.1. Pe parcursul derulării contractului de achiziție, furnizorul răspunde de respectarea
prevederilor legale în vigoare cu privire la normele de protecția și securitate a muncii, de
prevenire a incendiilor și de protecție a mediului.
CAP.7. Clauze contractuale
Contractul va conține următoarele clauze:
7.1. Prețul ofertat va fi fix și ferm pe toată durata contractului;
7.2. Rezilierea contractului se poate face prin înțelegerea părților sau unilateral când nu se
execută în timp (timpul declarat);
7.3. Contractul de furnizare se va încheia în termen legal de la data comunicării
rezultatelor privind raportul procedurii;
7.4 Neîncheierea contractului în termenul mai sus menționat conduce la descalificarea
ofertantului și încheierea contractului cu următorul clasat.
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Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire, criteriile
tehnice de performanță fiind minimale.
CAP.8. Anexe
Nu este cazul.
Prezentul caiet de sarcini a fpst dezbătut în ședința de Consiliu Director al U.C.P.R. din
27.09.2017.
Pentru buna organizare a expoziției ori solicitarea de alte detalii, conducerea U.C.P.R. vă
stă la dispoziție.

Președinte interimar al U.C.P.R.
Bondilă Emil
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