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CAIET DE SARCINI 

Achizi�ie: 

I MIXER DIGITAL 16 CANALE BUC 1 Cod CPV- 32331300-5 -Aparate de redare audio ; 

2 MULTICARE DIGITAL BUC 1 Cod CPV-32342410-9-chipament de sonorizare; 
3 MICROFON WIRELESS LAVALIER� BUC 5 Cod CPV- 32341000-5 -Mierofoane ; 

Informati generale 
Prezentul caiet de sarcini contine specifica�ii tehnice _i constituie ansamblul cerin�elor minime pe baza 

c�rora se elaboreaz� de c�tre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiar�, pentru furnizarea de produse care 
urmeaz� a se achizi�iona prin procedura de achizi�ie direct�. 

Caracteristicile tehnice solicitate sunt minime _i obligatorii. Ofertele de produse cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevazute in caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. 

1. Informa�tii generale 

1.1 Autoritatea contractant� 
Autoritatea contractant� este TEATRUL SICA ALEXANDRESCU BRA^OV, cu sediul în Bra_ov 

Str. Piata Teatrului nr 1, cod postal 500092, tel +40268/418850, fax +t40268/475431 cont nr. 
RO16TREZ24G670304710102X deschis la Trezoreria Bra_ov, cod fiscal 4383960, reprezentat prin Manager 
Cogälniceanu Dan Cristi _i prin Director economic Monica Elena Alina Tret Mihai. 

1.2 Obiectivul general 
Obiectivul general este achizi�ionarea de produse nealimentare pentru institu�ia mai sus men�ionat�. 

1.3 Denumirea _i obiectul produselor achizi�ionate 
Achizi�ia se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare produse nealimentare MIXER 

DIGITAL 16 CANALE BUC1 Cod CPV-32331300-5 -Aparate de redare audio ; 
2 MULTICARE DIGITAL BUC 1 Cod CPV- 32342410-9-Echipament de sonorizare; 
3 MICROFON WIRELESS LAVALIER� BUC 5 Cod CPV-32341000-5 -Microfoane; 

pentru asigurarea bunei function�ri a instu�iei, a desfa_ur�rii în condi�ii optime, la standarde de înalt� calitate a 
spectacolelor sustinute pe scena Teatrului ,, Sic� Alexandrescu" Bra_ov

Contractul de furnizare produse se va incheia pe o perioad� de 24 luni, valoarea maxima estimat� a 
acestuia fiind de 33.613,45 lei fár� T.V.A. respectiv 40.000 lei cu TVA. 



Avänd în vedere prevederile art. 18 alin.(2) din Legea nr.98/2016-privind achizi�iile publice, faptulc� 

produsele ce urmeaz� a fi achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii similare, valoarea estimat� a achizi�iei s-a 

determinat prin luarea în calcul a valorii globale a celor trei categorii de produse. 

Procedura aleas� pentru atribuirea contractului este achizi�ie direct�. 

Procedura se va desfa_ura on-linc, prin intermediul SICAP (SEAP)- (site-ul: www.e-licitatie.ro) 

Produsele care fac obiectul achizitiei , au coduri CPV diferite motiv pentru care acestea pot fi ofertate/ 

achizitionate atat individual cat si impreuna intr-un singur lot, in situatia in care exista oferte care sa le includa 

pe toate insa fiecare produs sa fie evidentiat cu pretul separat astfel incat autoritatea contractanta sa poata 

efectua achizitia fiecarui produl la pretul cel mai mic. 

Contractul care urmeaz� a se întocmi va avea ca obiect achizi�ia urm�toarelor produse: 

Can Unitate Loc de Loc de 
titat de Specificatii tehnice/ cerinte functionale minime 

Denumire 
livrare 

mäsuràj 
1. 3. 4. 

Mixer digital cu minim 16 de canale de intrare; 

Minim 8 canale de intoarcere pentru efecte; 
Minim 60 de efecte interne care pot fi aplicate pe fiecare 

intrare individual; 
Fadere motorizate; 
Inregistrare prin USB: minim 32 x 32 canale; 
Minim 16 intrari de microfon cu banda de gain de minim 

72dB (minim +23 dB inainte de pragul Clip); 
Minim 4 tipuri de egalizator cu 31 de benzi cu atenuare sau 

accentuare pe fiecare banda cu pana la minim 15 dB; 
Limitator stereo de precizie pentru stabilirea unei limite de 

volum pentru eliminarea distorsiunilor; 
Functie autogain pentru corectie automata a gain-urilor 

pentru variatii automate ale nivelurilor de intrare pe canale; 
X-over cu ajustarea filtrelor cu o cadere selectabila intre 12 

si 48 dB; 
Controlabil prin Ipad de la distanta sau retea Ethernet; 
Minim 16 iesiri auxiliare; 
Minim 100 de scene accesabile din meniu; 
Procesare semnal pe minim 40 bit; 
Valoare latenta intre intrare si iesire: maxim 0,8ms; 
Valoare latenta intre intrare stagebox mixer - iesire 
stagebox: maxim 1,1 ms; 
Intrari RCA: minim 2 + iesiri RCA: minim 2; 

MIXER Bra_ov 
DIGITAL Piata 

buc minim 16 Teatrului 
CANALE nr.1 

Minim 2 porturi AES50; 
Ecran LCD TFT minim 5" ( cu minim 262 000 culori ); 
Display LCD pe fiecare canal cu minim 128 x 64 cu 
iluminare RGB; 
VU-metru pe master cu minim 18 segmente ( de la un prag 

minim de maxim -45dB pana la pragul de Clip ) 
Garantie: minim 24 luni, 
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Stagebox digital eu 16 intari si 8 iesiri; 
Minim 2 conectori pentru porturi AES50; 
Posibilitate de functionare in mod standalone cu mixere 

analogice; 
Volum si power phantom controlabil pe fiecare canal de 
intrare si iesire si de pe panoul frontal; 
Indicator de nivel cu minim 8 LED-uri; 
Minim o iesire de casca pentru monitoarizare individuala a 
canalelor; 
Minim un buton rotativ pentru ajustari meniu; 
Minim un port USB; 
Minim un port ULTRANET; 

Garantie: minim 24 luni; 
Microfon wireless compus din baza receptoare, unitate 

portabila ( bodypack ) si microfon lavaliera; 
Baza receptoare cu carcasa metalica; 

Display OLED; Sistem true diversity 
Sincronizare wireless in infrarosu intre baza si microfon; 
Pana la minim 32 de canale compatibile; 
Latime de banda de minim 88 MHz cu minim 3520 de 
frecvente selectabile (ajustabile in pasi de minim 25kHz); 
Posibilitate de conectare in retea Ethernet pentru posibilitate 
de operare cu soft dedicat de management in situatii 
complexe pentru control avansat multi canal 
Putere mare de radio emisie de minim 50m W; 
Minim 2 conectori BNC pentru antene; 
Functie Auto-lock; Afisarea starii de incarcare a bateriei 
unitatii portabile (bodypack) pe display-ul OLED al bazei 
receptoare; Functie selectabila de ton pilot; 
Minim 4 preseturi de egalizator: 1. Liniar; 2. Atenuare joase 
( maxim -3dB la aproximativ 180 Hz); 3. Atenuare joase si 
accentuare inalte ( maxim -3dB la aproximativ 180Hz si o 

accentuare cuprinsa intre minim +5 dB si maxim +6 dB la 
aproximativ 10 kHz ); 4. Accentuare inalte ( accentuare 
cuprinsa intre minim +5 dB si maxim +6 dB la aproximativ
10 kHZ) Unitate portabila (bodypack) Alimentare cu baterii 
AA Carcasa metalica, 
Banda de raspuns in frecventa pe microfon: de la maxim 
80Hz pana la minim 18000Hz iar pe semnal de linie: de la 
maxim 25Hz pana la minim 18000Hz; 
Sensivitate de intrare ajustabila pe o banda de minim 60 dB 
in pasi cuo valoare cuprinsa intre minim 3 dB pana la 
maxim 4 dB; 
Microfon lavaliera: 

Bra_ov 
MULTICARE Piata 

buc 
DIGITAL Teatrului 

nr.1 

MICROFON Bra_ov 

wIRELESS Piata 
5 buc 

LAVALIER� Teatrului 

nr.1 

Capsula condenser cu caracteristica polara: omni- 
directionala; Sensivitate: minim 20mV/Pa; 
SPL maxim: minim 130dB; 
Banda de raspuns in frecventa: de la maxim 50Hz pana la 

minim 18000Hz; Conector: jack 3,5mm; 
Lungime cablu: minim 1,6m; 
Tensiune de alimentare: 7,5V; 
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2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire este în conformitate eu prevederile Art. 187 alin.3 din Legea 98/2016 -privind 
achizi�iile publice. 

Criteriul de atribuire este " PRE�UL CEL MAI SC�ZUT". 

3. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE 
Caracteristicile tehnice minime ale produselor solicitate, sunt cuprinse în tabelul de mai sus. 
Teatrul Sicä Alexandrescu î_i rezerv� dreptul de a cataloga ca neconforme ofertele care cuprind 
specifica�ii tehnice sub cele solicitate în prezentul caiet de sarcini. 

4. CONDI�II DE LIVRARE 

Ofertantul va posta produsele pe SICAP, de unde vor: 
Procedura va fi urmat� de încheierea contractului de achizi�ie.Ofertantul câ_tig�tor r�spunde de 
calitatea produselor livrate, asigurându-se c� sunt respectate toate cerintele tehnice solicitate prin 
caietul de sarcini �i ofertate de operatorul economic la depunerea ofertei tehnice 

comandate de catre autoritatea contractant�. 

a. Produsele vor respecta caracteristicile _i standardele prezentate de ofertantul câstig�tor în 

propunerea sa tehnic�, cu respectarea cerintelor tehnice specificate în prezentul caiet de sarcini 
b. Când nu este men�ionat nici un standard sau reglementare aplicabil�, se vor respecta standardele 

sau reglement�rile na�ionale în vigoare. 
c. Calitatea produsului va fi atestat� la livrare, prin prezentarea certificatului de calitate _i 

conformitate sau a declara�iei de conformitate. 
d. Viciile ascunse sesizate ulterior nu îl exonereaza pe furnizor de obligaia înlocuirii produsului 

respectiv. 

Termenul de livrare pentru produsele achizitionate este de 90 zile calendaristice de la încheierea 

contractului. Produsele sunt considerate livrate atunci când toate activit��ile din cadrul contractului au fost 
realizate _i produsele/echipamentele au fost instalate, funcioneaz� la parametrii agrea�i _i sunt accepta�i 
de Autoritatea /entitatea contractant�. 

Produsele vor fi livrate cantitativ _i calitativ la sediul Autorita�ii/entit�tii contractante. Fiecare produs va 
fi înso�it de toate subansamblele/pär�ile component necesare punerii �i men�inerii în func�iune. 

5. AMBALARE �I EXPEDIERE 

Ambalarea, marcarea _i depozitarea se efectueaz� cu respectarea prevederilor legale. Produsele vor 
fi ambalate corespunz�tor, astfel încât caracteristicilelor calitative _i cantitative s� nu fie atinse _i s� 

asigure p�strarea integrit��ii produsului pe timpul transportului fiind conforme prevederilor legale în 
vigoare referitoare la protec�ia muncii, mediului _i securit��ii consumatorilor. 
Ambalarea �i marcarea poduselor se va face conform prevederilor din standardele na�ionale _i 
europene. Ambalajele pentru transporlul _i manipularea produselor se asigur� de c�tre furnizor. 
Materialul utilizat pentru ambalare nu trebuie s� prezinte o surs� de contaminare. 



Furnizorul are obliga�ia de a asigura transportul produselor la destina�ia final�, cu mijloace auto 
proprii. Costul transportului intr� în pre�ul produselor achizi�ionate _i va fi asigurat de c�tre furnizor. 

Transportul �i toate costurile asociate sunt în sarcina exclusiv� a ofertantului (furnizorului). Destina�ia de 
livrare pentru ansamblul investi�iei sunet este cea a sediului Teatrului "Sic� Alexandrescu'". 
Contractantul este responsabil pentru livrarca produsclor în termenul agreat. Nu va invoca nici un motiv 
de întârziere sau costuri suplimentare. 

6. CONDITII MINIME DE GARAN�IE 

Termenul de garan�ie al produselor achizi�ionate conmponente ale ansamblului lumini scen� vor 
avea termen de garan�ie de minim 24 luni. 
Produsele vor fi înso�ite de: 
- Fisa tehnica; 

- Certificat CE semnat si stampilat de catre producator; 
- Certificat de Garantie; 
Ofertantul are obliga�ia de a garanta c� produsele ofertate sunt noi _i nefolosite. 

Specificatiile tehnice si de calitate/performanta ale produselor oferite trebuiesc insotite de documentatii, 
fise tehnice, documente emise de organisme intermationale abilitate sa efectueze teste comparative asupra 
echipamentelor. Declaratiile ofertantilor nesus�inute de documenta�ii tehnice corespunzatoare si 
edificatoare, nu vor fi luate in considerare. 
Oferta tehnica va contine o descriere detaliata a produsului oferit in conformitate cu specificatiile tehnice, 
incluzand toate documentele suport, precum literatura tehnica. 

In caz de defec�iune a unui produs, în perioada de garan�ie, furnizorul se oblig� s� pun� la 
dispozi�ia institu�iei, �i sä instaleze în cel mai scurt timp posibil maxim 24 ore de la în_tiin�are, un alt 
produs, similar cu cel achizi�ionat, pân� la remedierea defectului produsului achizitionat. În caz cã nu 
reu_e�te s� remedieze defec�iunea furnizorul se oblig� s� înlocuiasc� produsul defect cu altul nou. 

Ingtin�area va avea loc prin telefon, fax sau mail la adresa �i c�tre persoana desemnat� de c�tre furnizor. 
Nerespectarea prevederilor de mai sus da dreptul Autorit�ti/entitajii contractante de a solicita 
penalitä�idaune interese în conformitate cu clauzele contractului de achizi�ie public� de produse. 

7. TRANSPORTUL 

Transportul va fi asigurat de c�tre furnizor, f�r� ca acest lucru s� afecteze pretul produsului furnizat, la 
sediul Teatrului Sic� Alexandrescu din Bra_ov Str.Pia�a Teatrului nr. 1. 

Mijloacele de transport ale furnizorului vor fi curate, dezinfectate, lipsite de mirosuri sträine, 
neinfestate _i ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.

Produsele vor fi livrate inso�ite de urmätoarele documente: 
i. factura fiscala; 

ii. certificatele de calitate _i conformitate sau declara�ia de conformitate 

8. RECEP�IA PRODUSELOR 

Receptia cantitativ� _i calitativ� se va face la data livrarii produselor, la sediul institutiei, �i va consta în: 
verificarea concordan�ei certificatelor de calitate a produselor �i a termenelor de garan�ie; verificarea cantit��ilor de produse, conform facturii fiscale ce însote_te marta. 

Receptia cantitativ� _i calitativ� se va efectua de c�tre comisia de recep�ie, în prezen�a reprezentantului furnizorului, prin num�rare respectiv prin m�surarea tuturor parametrilor tehnici solicita�i de autoritatea 
contractant� _i garanta�i de c�tre furnizor prin documenta�ia tehnic�. 
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Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specifica�iilor, autoritatea contractant� are dreptul 
sã il resping�, iar furnizorul are obligatia, f�r� a modifica pretul contractului, de a înlocui produsele 
refuzate cu unele care sa corespunda parametrilor tehnici din documentatia ofertei. 
Nu se admit neconcordan�e între marfa livrat� _i factur�. Existen�a unor asemenea neconcordan�e atrage 

dup� sine respingerea facturii _i refuzarea m�rfi. In cazul în care produsele sunt declarate neconforme din 
punct de vedere calitativ/cantitativ de c�tre comisia de reccp�ic, autoritatca contractant� va refuza marfa _i 
va notifica în scris furnizorului situa�ia în cauz�. In acest caz furnizorul are la dispozi�ie un termen de 

maxim 24 ore pentru a remedia problemele ap�rute. 

9. INSTALARE, PUNERE IN FUNC�IUNE, TESTARE 

Odat� ce produsele sunt asamblate, furnizorul contractat va realiza toate configur�rile/set�rile 
necesare pentru a asigura instalarea corespunz�toare _i a pune produsele în func�iune. Dup� instalare _i 
punere în func�iune, Autoritatea/entitatea contractant� împreun� cu Contractantul vor efectua teste 
functionale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere urmätoarele elemente: testare in condi�ii 
de utilizare ,reala"; metode de testare specifice; mediul de testare; func�ionalit��i care trebuie testate; etc. 

10. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE 

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fa�a locului a personalului desemnat de 
Autoritatea/entitatea contractant�. Scopul instruirii este de a transfera cuno_tin�ele necesare pentru a 
utiliza produsul _i trebuie s� permit� personalului Autorit��ii/entitä�ii contractante s� în�eleag� diferitele 

componente ale produsului; s� în�eleag� toate functionalitä�ile; operarea produsului; informa�ii despre 

mentenan�a de rutin� care trebuie sä fie efectuatä de c�tre utilizator; depistarea problemelor _i 
diagnosticare de baza; etc.. 
Sesiunea de instruire se va desfä_ura în limba român�; 

11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNIC0-FINANCIARE 

Propunerea tehnic� va fi elaborat� pentru fiecare produs în parte, trebuie s� cuprind� toate 
produsele solicitate cu cantit��ile respective, conform caietului de sarcini _i se va elabora astfel încât sã 
rezulte c� sunt îndeplinite în totalitate cerin�ele preväzute în caietul de sarcini. 

Teatrul Sic� Alexandrescu î_i rezerv� dreptuil de a cataloga ca neconforme ofertele care cuprind 
specifica�ii tehnice sub cele solicitate în prezentul caiet de sarcini. 

Ofertantul are obliga�ia de a face dovada conformit��ii produselor care vor fi livrate, cu cerin�ele 
prevazute în caietul de sarcini. 

Pretul din formularul de ofert� va reprezenta preful total al produselor fär� TVA/ cu TVA si se va mentine 
pe o perioada de 3 luni de la data limit� stabilit� de depunere a ofertelor. Pretul total va include _i 
cheltuielile de transport la sediul institu�iei Teatrul ,,Sic� Alexandrescu'" Bra_ov. 

Ofertantul va posta produsele pe SICAP, _i va transmite institutieio notificare care va contine num�rul de 
referin�� din Sicap în vederea identilic�rii produsului Compararea propunerilor financiare se va face la 
valoarea totalá înscris� în formularul de ofertä. Prejul produselor ofertate se va exprima în RON f�r� 
TVA. 



Oferta are caracter ferm _i obligatoriu din punct de vedere al con�inutului pe toat� perioada de 
valabilitate, trebuie s� fie semnat� de c�tre ofertant sau de c�tre o persoan� împuternicit� legal de c�tre 
acesta. 

Limba în care se va întocmi oferta este linmba român�. 

12. PREVEDERI GENERALE 

Ofertantul î_i asum� r�spunderea exclusiv� pentru legalitatea _i autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original _i/sau copie în vederea particip�rii la procedur�. Analizarea 
documentelor prezentate de ofertan�i de c�tre comisia de evaluare, nu angajeaz� din partea acesteia nici o 
r�spundere sau obliga�ie fa�� de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale _i nu înl�tur� 
r�spunderea exclusiv� a ofertantului sub acest aspect. 

Toate plätile între beneficiar _i furnizorii de produse ce fac obiectul achizi�iei se vor efectua în lei, 
pe baz� de factur� fiscal�. 
Plata facturii se va face prin O:P:, în termen de 30 zile de la livrarea _i recep�ionarea produselor, într-un 
cont de trezorerie indicat de furnizor. 

Nr. 

Atributia si functta publica 
Aprobat :Manager 

Crt. Numele si prenumele 
Cog�lniceanu Dan 

Cristi 
Tret Mihai Monica 

Data 
03.06.2022 

Sémnatufa 
1. 

Vizat: Director Economic 03.06.2022 

Elena Alina 
Solomon Elena 3. Verificat: Consilier Juridic 03.06.2022 

Jurist 
4. Verificat: Economist Achizi�ii Vasi Silvia Florica 03.06.2022 

S. Intocmit: Maestru Sunet Gr�dinar Ovidiu 03.06.2022 
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