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CAIET DE SARCINI / SPECIFICAȚII TEHNICE
privind achiziţionarea de servicii de organizare a evenimentului anual al
Programului Interreg V-A România – Ungaria
Specificaţiile tehnice menţionate în prezentul document constituie ansamblul cerinţelor minimale
obligatorii pe baza cărora vor fi elaborate ofertele.

I. INFORMAȚII GENERALE
Schimbările climatice au devenit o problemă arzătoare în ultimele decenii, fapt ce a condus la
implementarea a numeroase măsuri pentru abordarea și prevenirea efectelor acestora și pentru a
readuce umanitatea mai aproape de natură. Orașele sunt cele mai afectate de valuri de căldură și
inundații. Astfel, acestea se orientează tot mai mult către acțiuni de plantare de arbori pentru
protecție, pentru a reduce impactul schimbărilor climatice și pentru a stimula sănătatea fizică și
psihică a oamenilor, prin îmbunătățirea calității spațiului urban.
In anul 2019, evenimentul anual al Programului Interreg V-A România-Ungaria, îmbrăca forma
unei inițiative urbane de plantare de arbori, în orașul Pecica, județul Arad, România.
Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România – Ungaria dorește achiziţionarea de
servicii de organizare a evenimentului, care includ punerea la dispoziție si plantarea a 100
de arbuști, în orașul Pecica, județul Arad, Romania (Coduri CPV: 79952000-2 Servicii pentru
evenimente; CPV 03452000-3 - Achiziție puieți, furnizare și plantare).

II. OBIECTIVUL EVENIMENTULUI
Obiectivul general al evenimentului este de a implementa acțiuni de promovare ale Programului
Interreg V-A Romania-Ungaria și a rezultatelor acestuia, cele 100 de proiecte finanțate, prin
organizarea unei activităţi majore de comunicare.
Evenimentul isi propune să aducă împreună români și maghiari, structuri de management ale
programului, beneficiari de finanțare și locuitori ai zonei de frontieră, în cadrul evenimentului anual
care vizează plantarea a 100 de arbori în orașul Pecica. Inițiativa are în vedere două aspecte: pe
lângă extinderea spațiului urban verde, cei 100 de copaci vor simboliza continuitatea și
longevitatea cooperării româno-maghiare, fiecare copac plantat reprezentând câte un proiect de
cooperare finanțat prin Program.

III. SCOPUL CONTRATULUI
Scopul contractului: organizarea evenimentului anual 2019 al Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria.

Zona geografică de implementare a contractului: orașul Pecica (România)
Data evenimentului: luna octombrie 2019. Data exactă a desfășurării va fi comunicată
Prestatorului în timp util, cu cel puțin două săptămâni înainte.

IV. SERVICII SOLICITATE PRESTATORULUI


organizarea / asigurarea de sprijin administrativ și logistic pentru evenimentul anual 2019 al
Programului Interreg V-A Romania-Ungaria,



realizarea a cel puțin 200 de fotografii de calitate (inclusiv imagini înainte și după acțiunea
de plantare) și a unui material video de prezentare a desfășurării evenimentului anual,



achiziționarea, transportul la Pecica si plantarea unui număr de minim 100 de arbori,



servicii de catering pentru aproximativ 50 de persoane,



asigurarea de materiale promoționale personalizate pentru aproximativ 50 de persoane,



realizarea, designul și personalizarea cu informație, inclusiv montajul
informative bilingve, model clasic

a două panouri

V. FORMULAR PENTRU COMUNICAREA OFERTEI DE PREȚ / SPECIFICAȚII TEHNICE
Vă rugăm să utilizați formatul următor pentru comunicarea ofertei de preț, cu respectarea
specificațiilor tehnice de mai jos:
Nr.
1

Componentă
Organizarea / asigurarea de sprijin
administrativ
și
logistic
pentru
evenimentul anual 2019 al Programului
Interreg V-A Romania-Ungariai, conform
descrierii de mai jos

Preț unitar cu TVA
Per ocazie:

2

Achiziționarea, transportul la Pecica si
plantarea unui număr de minim 100 de
arboriii, conform descrierii de mai jos
Realizarea și furnizarea a cel puțin 200
de fotografii de calitate (inclusiv imagini
înainte și după acțiunea de plantare) și a
unui material video de prezentare a
desfășurării
evenimentului
anualiii,
conform descrierii de mai jos
Servicii de catering pentru aproximativ
50 de persoane, conform descrierii de
mai josiv
Asigurarea de materiale promoționale
personalizate, potrivite cu tematica
evenimentuluiv, pentru aproximativ 50 de
persoane

Per arbore/buc:

Realizarea, designul și personalizarea
cu informație, inclusiv și montajul unui a
două panouri informative bilingve, model
clasic , conform descrierii de mai josvi

Per 2 buc:

3

4

5

6

Per ocazie:

Per ocazie:

Per item/buc:

Preț total cu TVA

SPECIFICAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA: pentru desfășurarea in bune condiții a
evenimentului, Prestatorul va respecta cerințele Primăriei Pecica, referitoare la locația
acestuia. .
Arborii achizitionati vor fi potriviți pentru plantare în luna octombrie.
i

În ce privește organizarea evenimentului de inaugurare, prestatorul se va asigura cel puțin
de următoarele:
- liste participanți, personalizate cu însemnele Programului și cu disclaimer RGPD,
- suport pentru expunerea materialelor de promovare a Programului (ex. masa, panouri),
- prezența unui reprezentant al prestatorului la fața locului.

SPECIFICAȚII PRIVIND ACȚIUNEA DE PLANTARE: Autoritatea Contractantă dorește
achiziția de material dendrologic care corespunde anumitor exigente privind caracterul ornamental
si rezistenta biologica la diferiți factori de stres.
ii

Materialul dendrologic ce urmează a fi achiziționat trebuie sa fie potrivit pentru plantare in luna
octombrie, din categoria arborilor mari (platan, stejar, tei, castan).
Vor fi achiziționați, transportați si plantați minim 100 de arbori: 25 platani, 25 stejari, 25 tei și 25
castani.
Caracteristici arbori:
-

-

arborii vor avea tulpină dreaptă și nedeteriorată, o înălțime de minimum 1,5 metri (înălțimea
este masurata excluzând rădăcinile) si o circumferință de minimum 6 centimetri
vor fi în stare bună pentru plantare, fara ramuri rupte, capabili să reziste presiunilor
dăunătorilor și bolilor
vor avea un sistem radicular bine dezvoltat,
modul de livrare a materialului dendrologic va fi cu balot de pământ.
balotul de pământ va fi întreg si compact, învelit in pânza de sac si de mărime
corespunzătoare dimensiunii arborelui
arborii nu vor prezenta atacuri ( infestări) de insecte sau ciuperci, exigentele privind calitatea
materialului săditor incluzând certificarea stării fitosanitare si o garanție pentru materialul
dendrologic plantat de 2 ani
se recomandă furnizarea a 5 arbori în plus decât minimul de 100 de bucati, în eventualitatea
unor posiblie daune in timpul transportului
exigențele privind calitatea materialului saditor include si certificarea starii fitosanitare
pretul arbore / buc. va include pretul arborelui, manopera aferenta tehnologiei de plantare (
pichetare, sapat gropi, plantarea propriu - zisa a materialului arboricol, furtun, montaj furtun,
umplerea gropilor cu pamant vegetal amestecat cu mranita si nisip, tasarea, tutorarea, prima
udare), toate materialele utilizate la efectuarea plantării, inclusiv pentru activitatea de tutorare
si pentru toate activitatile de transport efectuate pentru aceste activitati.
REALIZAREA ȘI FURNIZAREA A CEL PUȚIN 200 DE FOTOGRAFII DE CALITATE ȘI A
UNUI MATERIAL VIDEO DE PREZENTARE A DESFĂȘURĂRII EVENIMENTULUI ANUAL:
- fotografiile vor surprinde imagini înainte și după acțiunea de plantare (inclusiv evenimentul de
inaugurare),
- fotografiile vor fi livrate în format electronic,
- materialul video va prezenta întreaga desfășurare a acțiunii, având o durată de maximum 60
secunde,

- Autoritatea Contractantă va deține orice drepturi legate de utilizarea materialelor foto și video
realizate.

iv

-

SERVICII DE CATERING, PENTRU APROXIMATIV 50 DE PERSOANE:
Oferta va include:
patiserie proaspăta, necongelata, dulce şi sărată aprox. 150 g x persoană;
fructe proaspete de sezon;
mini sandwich-uri, 100 g x persoană;
apă minerală ( mixt, plată /carbogazoasă) 2 buc x persoană;
răcoritoare 1 buc x persoană;
cafea, 2 buc x persoană;
ceai, 2 buc x persoană;
zahăr alb şi brun, miere, și lapte pentru cafea;
pahare, tacâmuri, șervetele, fete de masa și farfurii de unica folosința.

v

PERSONALIZAREA ȘI FURNIZAREA DE MATERIALE PROMOȚIONALE, POTRIVITE CU
TEMATICA EVENIMENTULUI (pentru aproximativ 50 de persoane)
Vă rugăm să propuneți 5-6 variante de obiecte promoționale potrivite cu tematica evenimentului,
care sa fie personalizate cu însemnele programului si sa fie oferite participanților la eveniment
(sacoșă material textil imprimată cu design/text de promovare Program/eveniment anual 2019,
care va conține ex. manusi de plantare / seturi de gradinarit peronalizate, kit-uri personalizate cu
seminte, kit pentru brad de Crăciun, șepci de baseball din bumbac organic, insigne personalizate,
ghivece biodegradabile de flori etc.). Acestea vor fi personalizate in policromie cu logo-ul si
sloganul programului.
Autoritatea Contractantă va decide ulterior pentru care dintre variantele propuse, dorește să
opteze.
REALIZAREA, DESIGNUL ȘI PERSONALIZAREA CU INFORMAȚIE PRIN GRAVARE,
INCLUSIV MONTAJUL A 2 PANOURI INFORMATIVE BILINGVE, MODEL CLASIC
vi

Panouri publicitare informații urbane ( ex. https://www.spatiulconstruit.ro/gama-deproduse/panouri-publicitare-afisiere-harti-urbane/3983)
- Dimensiuni totale (inclusiv ramă și picioare): L = 101.5 cm; H = 215 cm
- Dimensiuni panou: l x h = 68 x 93 cm
- Material: Structura sudata din țeava de otel, cu diametru de 60 mm si 40 mm, sudurile
fiind acoperite de ornamente turnate din aliaj metalic AtSi10Mg.
- Placheta ornamentala in partea de sus
- Finisare: negru antic - produsul acoperit cu o vopsea alchidica Metal-Graf plus de culoare
neagra (aspect de fier sablat), formulata cu oxid de fier micaceu, care exercita o bariera
eficace de protecție anticoroziva.
Designul și personalizarea bilingvă a panourilor prin gravare, cu elementele de vizibilitate ale
Programului și informații despre speciile de arbori plantați.
Obs: Autoritatea Contractantă va aproba designul și conținutul mesajului gravat pe cele 2 panouri
informative.
-

Întocmit,
Carmen CHIRILĂ
Ofițer Comunicare

