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C A I E T    D E   S A R C I N I  

Nr. 81078 din 30.10.2019  

PRIVIND ADMINISTRAREA CU TITLU GRATUIT A UNUI PATINOAR MOBIL 
ÎN CARTIERUL ȘTEFAN CEL MARE 

 
Obiectul caietului de sarcini il constituie achiziționarea unor servicii de administrare cu titlu 

gratuit a unui patinoar mobil în cartierul Ștefan cel Mare 

 

Prestatorul va oferi întreaga gamă de servicii solicitate în prezentul Caiet de Saricini, 
acestea fiind cerințe minimale obligatorii. 
 
Capitolul I - DATE GENERALE  
 
Autoritate contractantă - Primăria Municipiului Săcele 
 
Perioada: 1 decembrie 2019 – 28 februarie 2020 

Locul desfăşurării: Săcele, Brașov, România  

 
Capitolul II NECESITATE ȘI OPORTUNITATE 

Municipiul Săcele este o localitate cu peste 36.000 de locuitori, din care peste 5000 sunt 
copii. Adiministrația are datoria ca pentru toți aceștia să creeze condiții de recreere și de 
petrecere a timpului liber. Obiectivul general al prezentului caiet de sarcini îl constituie 
dezvoltarea unor spații de recreere și de practicare a sportului. Un astfel de spațiu este 
patinoarul mobil amplasat în unul din cartierele Municipiului, fapt care va crește interesul 
pentru municipiul Săcele, prin angrenarea unui număr însemnat de persoane, în special 
copii, în practicarea sportului.  

 



 

 

 

Capitolul III SCOPUL 

Scopul este de a asigura pe durata celor 3 luni de iarnă (decembrie 2019 – februarie 2020) 

servicii de administrare a patinoarului mobil care va fi amplasat în cartierul Ștefan cel Mare. 

Administrarea se va face de ofertant cu titlu gratuit, acesta urmând să își acopere costurile 

de administrare din vânzarea biletelor de intrare și închiriere a patinelor care se va face la 

un preț maxim de 5 lei/intrare și 5 lei/închiriere.  

 

 
Capitolul IV – CALIFICAREA OFERTANȚILOR    

Ofertanții vor trebuie să depună dovada că au personal cu experiență de minim 5 ani în 
servicii de administrare de patinoar, precum și de administrare de centru de închiriere 
echipament sportiv.  
 
Capitolul V – CRITERII DE ÎNDEPLINIRE 
 

1. Asigurarea unui program de funcționare a patinoarului artificial mobil, care să fie 
conform Regulamentului de funcționare al patinoarului alcătuit de administrație 

2. Asigurarea personalului de întreținere a patinoarului (ofertantul va trebui să arate 
numărul persoanelor care vor asigura administrarea și dovada experienței lor) 
2.1. Personalul de întreținere va trebui să asigure întreținerea gheții pe toată durata 

contractului 
2.2. Personalul de întreținere va asigura fluxul de persoane pe patinoar conform 

programului din regulament 
2.3. Personalul de întreținere va asigura sonorizarea pe durata programului, 

adaptând volumul sunetului în funcție de orar, ținând cont de proximitatea 
locuințelor 

2.4. Personalul de întreținere va asigura fiscalizarea biletelor 
 

3. Ofertantul se obligă să obțină pe răspunderea și cheltuiala sa toate avizele și 
autorizațiile necesare punerii în funcțiune și utilizării patinoarului conform destinației 
sale, pe amplasamentul arătat 

4. Ofertantul se obligă să asigure paza și securitatea patinoarului pe toată durata 
contractului (să prezinte existența unui precontract cu o firmă de pază sau orice altă 
dovadă prin care să demonstreze că poate asigura această cerință) 

 



 
 

5. Ofertantul va trebui să asigure servicii de curățenie în jurul patinoarului și la toalete 
6. Ofertantul va trebui să asigure amplasarea unei/unor căsuțe, container sau orice altă 

construcție mobilă pentru depozitarea și închirierea patinelor, care să poate fi folosită 
și ca vestiar. De asemenea, să monteze un podeț de lemn/alee de la vestiar la patinaor 
(să prezinte precontract sau orice altă dovadă prin care să demonstreze că poate 
asigura această cerință) 

7. Ofertantul  va trebui să pună la dispoziție un minim de 150 de perechi de patine, de 
diferite mărimi, în plus față de cele care sunt închiriate împreună cu patinoarul  
 
 

VI. OBLIGAȚII ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

1. Autoritatea contractantă va suporta contravaloarea consumului tuturor utilităților 

necesare funcționării patinoarului (curent electric, apa necesară producerii gheții) 

2. Autoritatea contractantă va pune la dispoziție ofertantului toaletele din Sala de Sport 

a Municipalității, cu precizarea că curățenia cade în sarcina acestuia 

3. Autoritatea contractantă va ridica zăpada/gheața care se produce în jurul patinoarului 

ca urmare a activităților care au loc pe acesta 

 

VII. CRITERII DE DEPARTAJARE 

1. Îndeplinirea tuturor cerințelor prezentului caiet de sarcini  

2. Calificarea ofertanților  

 

 

 

Nr 

crt
. 

Atribuţia şi funcţia 
Numele şi 

prenumele 
Data Semnătura 

 1. 

 

Aprobat:  PRIMAR 
   Ing. POPA VIRGIL 

  

 2. Vizat. VICEPRIMAR    Ing. Sorin Gâdea   

  4.  Elaborat: Birou CTST                   Mădălin Iacob 30.10.2019  

 


