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APROB,
Conducător Autoritate Contractanta
DIRECTOR,

CAIET DE SARCINI
Achiziţie costume populare - zona Bihor
1. ELABORATOR :
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
2. Autoritatea contractantă : Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vaslui
3. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui Adresa : judeţul Vaslui , municipiul Vaslui , str.
Ştefan cel Mare, nr. 79, cod postai 730168.
Numărul de telefon : 0335 401167
Număr de fax : 0335401166
E-mail: cultura@cjcpctvs.ro
4. Procedura aplicata : achiziţie directă.
5. Valoarea estimată a achiziţiei publice: 46.920,00 lei fără TVA;
Oferta trebuie să se încadreze în valoarea estimată fără TVA.
6. Obiectul achiziţiei:
• Costume populare
- CPV: 18400000-3- îmbrăcăminte speciala si accesorii (Rev.2)
7. încheierea contractului: contractul se va încheia între autoritatea contractantă şi
ofertantul cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele consultate.
8. Durata contractului: de la semnarea acestuia si până la recepţia costumelor
9. Livrarea produselor: Se va realiza la sediul autoritatii contractante, dupa intrarea în
vigoare a contractului.
10. Termen de livrare: maxim data de 28.11.2018 la sediul Autorităţii Contrctante.
11. Cerinţe minime obligatorii:
Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinţe si specificaţii minime obligatorii pe care trebuie
sa le indeplineasca ofertanţii pentru produsele ce urmeaza a se achiziţiona :
12. Specificaţii calitative şi tehnice privind materialul utilizat şi piesele
- Cantitate : 24 costume (12 fete, 12 băieţi)
costume populare (port românesc din Bihor) pentru tineri de 16-20 ani, lucrate
manual.
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> Descrierea costumelor populare:
1. Costum fată, compus din:
- cămaşă - confecţionată din pânză matador bbc100%, cusută manual, cu motive
geometrice specifice zonei, distribuite pe guler, piept, umeri, mâneci şi manşete
cu volane, în culorile roşu şi negru, finalizată cu dantelă de bbc100%;
- poale - confecţionate din pânză matador bbc100%, cusute manual în partea de
jos a poalei, de jur împrejur, cu acelaşi model care se regăseşte şi pe cămaşă şi
finalizate cu dantelă de bumbac;
- şorţ - confecţionat din material mătăsos, de culoare neagră, brodat cu motive
geometrice şi florale specifice zonei;
- vestă - confecţionată din stofă roşie, brodată pe toată suprafaţa ei cu model
floral, în culorile roşu, albastru, verde, mov, bleumarin, galben, specifice zonei;
- cârpă roşie cu ciucuri - confecţionată din stofă roşie, cu aplicaţie de şuitaş
albastru sau negru şi ciucuri înnodaţi, specifici zonei;
- batic - confecţionat din material mătăsos cu motive florale.
2. Costum băiat compus din:
- cămaşă - confecţionată din pânză matador bbc100%, cusută manual, cu motive
geometrice specifice zonei, distribuite pe guler, piept, umeri, mâneci, manşete şi
la partea de jos, de jur împrejur, în culorile roşu şi negru, finalizată cu dantelă de
bbc100%;
- vestă - confecţionată din stofă de lână de culoare nature, brodată de jur
împrejur cu motive florale, geometrice şi râuri, în culorile roşu, albastru, verde,
vişiniu, galben, ornamentată cu cănaci mici, în culorile roşu şi negru, în partea
din faţă lateral şi pe spate. în partea din faţă a vestei este aplicat astrahan negru
şi finalizată cu meşină roşie, specific zonei;
- pantalon - confecţionat din stofă elastică, specific dansatorilor;
- brâu - confecţionat din stofă neagră, cusut manual cu motive florale în culorile
roşu, albastru, verde, roz, vişiniu, bleumarin, încheiat cu ciucuri şi legători
detaşabile;
- pălărie - confecţionată din paie naturale.
NOTĂ: în vederea desemnării ofertantului câştigător fiecare participant la
acesată procedură are obligaţia de a realiza şi transmite un costum de fată şi un
costum de băiat conform cerinţelor de mai sus. Ulterior costumele vor fi returnate.
Furnizorul are obligaţia de a asigura garanţia pentru eventualele deficienţe de
calitate, înlocuind produsele respective.
13. Elemente de preţ: Preţurile vor fi prezentate în RON fără TVA.
14. Condiţii de plată: Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată după recepţia
produselor.
întocmit,
Lucian Lefter

