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Nr. 1866/09.05.2018 

        
 
 

  
 

Caiet de sarcini 
 
 

Obiectul contractului: Bilete de intrare, cod CPV 22459000-2 
 Valoare estimată totală: 26.000 lei, exclusiv TVA 
  

Specificaţiile tehnice definite în prezentul caiet de sarcini corespund necesităţilor şi 
exigenţelor Muzeului Naţional Peleş.  

Machetele sunt anexate prezentului caiet de sarcini, in  format digital. 
Condiții de livrare: la sediul Muzeului Național Peleș, în maxim 15 de zile calendaristice 

de la semnarea contractului. 
Propunerea tehnica se va întocmi detaliat şi complet, astfel încât să se asigure posibilitatea 

verificării corespondenţei propunerii tehnice, punct cu punct, cu specificaţiile tehnice și cerințele 
prevăzute în caietul de sarcini. Nu vor fi acceptate oferte parţiale, ci doar oferte complete care 
satisfac cerinţele prezentului caiet de sarcini.  

Se solicită operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia 
au tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. 
obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii (completare Formular 3). Instituția 
competentă de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările 
referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca sau de pe 
site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie, http://www.anpm.ro/  

 
1. Bilete de intrare personalizate - valoare 5 lei 
- seria MNP-B.I.R. 
- numerotare de la nr. 1259501 la nr. 1289500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 300 carnete 
 
2. Bilete de intrare personalizate - valoare 7,50 lei 
- seria MNP-B.I.R. 
- numerotare de la nr. 1289501 la nr. 1359500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 700 carnete 
 
3. Bilete de intrare personalizate - valoare 15 lei 
- seria MNP-B.I.R. 
- numerotate de la nr. 1359501 la nr. 1399500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 400 carnete 
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4. Bilete de intrare personalizate - valoare 30 lei  
- seria MNP-B.I.R. 
- numerotate de la nr. 1399501 la nr. 1439500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 400 carnete 
 
5. Bilete de intrare personalizate - valoare 20 lei 
- seria MNP-B.I.A. 
- numerotate de la nr. 1802501 la nr. 1832500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 300 carnete 
 
6. Bilete de intrare personalizate - valoare 30 lei 
- seria MNP-B.I.A. 
- numerotate de la nr. 1832501 la nr. 2032500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 2000 carnete 
 
7. Bilete de intrare personalizate - valoare 60 lei 
- seria MNP-B.I.A. 
 - de la nr. 2032501 la nr. 2102500 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 700 carnete 
 
8. Bilete de intrare personalizate - gratuit 
- seria MNP-B.I.G. 
 - numerotate de la nr. 100001 la nr. 140000 
- 100 file/carnet 
- cantitate solicitată - 400 carnete 
 
Specificaţii tehnice valabile pentru toate tipurile de bilete enumerate mai sus  
- hârtie offset 80 grame 
- dimensiune 16,5 x 6,5 cm (165 x 65 mm) 
- biletul este compus din: bilet intrare având dimensiunea de 77 mm şi două mărci de control 

având dimensiunile de 39 mm fiecare. 
- copertă carton 250 grame, prinsă cu capsă metalică. 
- perfor la cotor, între bilet şi prima marcă de control şi între prima marcă de control şi a 2-a. 
 

 


