FORMULAR DE OFERTA
Către,
Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focşani
Domnilor,
1.

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

……………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să asigurăm
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….., pentru suma de
…………………....................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …………… (suma în litere şi în cifre precum şi
moneda ofertei). Valoarea ofertată este aferentă tuturor serviciilor prestate şi bunurilor accesorii
furnizate în cadrul contractului având ca obiect
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile/să
furnizăm bunurile accesorii contractate cu respectarea condiţiilor minime stabilite prin
documentaţia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, de la data limită
de depunere a ofertelor şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data ………….../…………………………..
Semnez ……………….. (nume în clatr şi semnătură) în calitate de ……………………, legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………...
(denumirea/numele operatorului economic participant la licitaţie)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Oferta financiară totală în LEI fără T.V.A. cuprinde :
Număr
curent

1.

Denumirea activităţii
ASIGURARE SCENOTEHNICĂ ŞI VIDEOTEHNICĂ
SCENĂ
- Asigurare scena de tip ground suport de dimensiuni minime 12m
x 10m x 10m, acoperită în întregime cu prelată;
- Scena trebuie să fie dotată cu două turnuri lahyer pentru instalaţia
de sunet de tip line array şi pentru ecranele laterale;
- Scena să fie prevăzută cu motoare, minim 10 bucăţi;
- Podiumul pentru scena cu suprafața de 12 m X 10 m, înalțime
reglabilă, minim 1,2 m
podiumul trebuie să fie dotat cu scară laterală de acces, rezistența
podiumului de minim la 500 kg/m2 ;
sistem de siguranță pentru stabilitatea scenei, cu contra greutăți ;
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale
artiștilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă .
SONORIZARE
- instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de
minim 80 kw putere, de tip line array ;
- mixer digital FOH minim 48 de canale , full parametric,
minim 8 auxiliare, multicore aferent ;
- mixer monitoare minim 32 de canale, full parametric, 8
auxiliare, multicore aferent plus splitter de semnal audio ;
- 1 set de backline compus din cabinet + staţie de chitară,
cabinet + staţie de bass, set complet de tobe ( tobe, stative şi scaun
de toboşar ) ;
- microfoane de instrument si recital live minim 12 bucăți ;
- microfoane fără fir, minim 8 bucăți ;
- unitați de procesare sunet : gate-uri, compresoare,
limiteruri, efecte ( delay/hall ), egalizatoare pentru PA şi minim 8
monitoare ;
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale
artiștilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă.
LUMINI
- comanda de lumini inteligente şi convenţionale cu minim
2048 de canale ;
- minim 4 stroboscoape de minim 1500 W ;
- minim 14 moving-head wash de putere minim 500 W sau
echivalent led ;
- minim 22 moving-head beam 7 R ;
- minim 8 lumini de audiență ( blindere ) ;
- minim 8 lumini de tip Fresnel de putere minimă 1000 W
dotate cu barn doors;

Valoarea
ofertată
fără TVA
LEI

- minim 8 proiectoare sau bari led ;
- splitter de semnal şi cablaje aferente ;
- spot urmărire ( follow spot ) de minim 500 W – 1 buc.
- minim 1 maşină fum ;
- minim 2 sky – light de minim 7000 W
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale
artiştilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă .
VIDEO
- 2 ecrane de proiecție tip LED, de minim 4 X 3 m, minim
P10, în dreapta şi in stânga scenei ;
- structura led de minim 8 X 6 m , minim P10 , fundal
scenă ;
- media server minim 4 ieșiri ;
- minim 4 procesoare video şi cablaje aferente ;
- camere video HD – minim 4 bucati ;
ACCESORII TEHNICE :
- generator - 150 KWA – minim 1 buc ;
- minim 4 bucăți flăcări FX ;
- minim 2 bucați tunuri confetti ;
- fronton acoperit de minim 20 mp pentru mixere,
procesare sunet, comandă de lumini si follow spot .
LASERE
- minim 4 bucati 5W
- minim 2 bucati masini fum 3kw
- minim 1 laser software
Creatie si concept pachet grafic dedicate structurii
complexe de LED si regie video
Transport echipa tehnica si echipamente
Asistenta tehnica pe toata perioada desfasurarii
evenimentului

2.

3.
4

Onorarii artişti români şi prezentatori :
Recital GETA POSTOLACHE
Recital GETA BURLACU & BAND
Recital FIDAS
Recital NARCOTIC SOUND
Recital ELENA GHEORGHE
Recital ALB & NEGRU
Recital RALUKA
Recital NOAPTEA TARZIU
Show TROUBLE DANCE ACADEMY
Prezentatori :
IIULIANA TUDOR
OCTAVIAN URSULESCU
Durata fiecărui recital va fi de aproximativ 30 min.
Asigurare Transport intern, Cazare Hotel min 3* şi Masă
artişti români, prezentatori şi staff tehnic artişti
Onorarii artişti internaţionali :
Recital BAD BOYS BLUE
Recital GIBSON BROTHERS
Durata fiecărui recital va fi de aproximativ 40 min.

LEI

LEI
LEI

5

Asigurare Transport international, Cazare Hotel min 3* şi
Masă artişti străini şi staff tehnic artişti internaţionali

LEI

6

Cazare Hotel min 3* şi Masă echipă tehnică
(28 dec. 2016 – 1 ian. 2016)

LEI

7.

ASIGURARE SERVICII DE PUBLICITATE
(PRESĂ LOCALA, TELEVIZIUNE LOCALĂ, SITE
SOCIALIZARE, FLYERE, AFISE)

LEI

8.

TOTAL GENERAL

LEI

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minime. Orice ofertă prezentată
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în masura în
care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de
sarcini.

Data completării…………….
Semnez ……………….. (nume si semnătură) în calitate de ……………………, legal autorizat să
semnez oferta pentru si în numele …………………………………………...
(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie)

4

