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CAIET DE SARCINI

A. Perioada de închiriere  

Se solicită inchiriere unui car TV  de transmisie HD, cu personalul aferent, cu 
experienta de minimum 2 ani pentru transmisiuni la standardele UCL şi a unui grup 
electrogen „twin-pack” pentru transmisiunile din UEFA Champions League.

In această ediţie a UEFA Champions League, Romania va fi reprezentată in faza 
grupelor de Steaua Bucureşti, care va juca in Grupa E. 

Datele meciurilor, pentru care va fi necesară închirierea:
- 01.10.2013: Steaua Bucureşti-Chelsea FC
- 22.10.2013: Steaua Bucureşti-FC Basel
- 26.11.2013: Steaua Bucureşti-FC Schalke 04

Program de lucru:

 Pre-ziua meciului (match day -1):

- Sosirea carului şi a electrogeneratorului, amplasare, montare, probe, sedinta TV 

 Ziua meciului (match day):

- Incepand de la ora  9.30 - Inspectia UEFA, iar apoi, pe toata durata zilei, pana la 
finalul tuturor transmisiunilor de dupa meci (interviuri, etc ), copierea casetelor si 
demontare.
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B. Prezentarea ofertei tehnice  
Cerinţele din specificaţia tehnică sunt cerinţe minimale obligatorii.
Oferta tehnică va respecta întocmai cerinţele specificaţiei tehnice anexate.
Obligatia ca providerul sa puna la dispozitia TVR un Floor Manager cu experienta in 
transmisiile UCL.

C. Prezentarea ofertei financiare
Preţul se va exprima în EURO şi LEI, la cursul BNR valabil in data publicării invitaţiei 

de participare.
Preţul va include: 

 Preţul închirierii carului HD şi a electrogeneratorului 
 Cheltuielile  cu  personalul  tehnic de operare
 Costul de transport al echipamentului/camioanelor, inclusiv taxe de drum
 Cost de transport al echipajului
 Cheltuielile de cazare

Toate aceste costuri vor fi evidenţiate separat în oferta financiară.
Oferta financiară va consta in pretul/meci şi pretul pentru toate cele trei meciuri.

Contractul se va incheia in LEI la preţurile din ofertă.
In cazul in care va fi desemnată câştigătoare o ofertă depusă de un ofertant 
din afara ţării, contractul se va incheia in EURO la preţurile din ofertă.

Intocmit,
Coordonator Serviciul Achiziţii,
Marioara Dudu
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