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Anunț intenție achiziție directă
Pe data de 03 iulie 2014 Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin
cumpărare directă un CORT EVENIMENTE pentru folosirea în cadrul organizării Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere 2014.
CORTUL EVENIMENTE trebuie să respecte parametrii tehnici minimali descriși în caietul de
sarcini anexat.
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Caiet de sarcini
Solutia și detaliile tehnice minimale pentru CORT EVENIMENTE:
Cort structură aluminiu natur,
Date tehnice:
I. Structura metalica.
1.

Profile speciale cu cheder, cu dimensiunea de 12,5m latime x 30 m lungime,
H streasina 3m.
2. Structura metalica de aluminiu rezista la vant( 100km/h) si zapada(50kg/mp)
3. Structura modulata si interschimbabila, modulele din 3m in 3m sau module din 5m
in 5m.(Se doreste sa se poata monta atatea module cate se doreste, mai mult, se
pot cumpara ulterior module care sa se adauge la cele existenta, marind suprafata
cortului).

II. Invelitoarea

1.

Material textil tip membrana tehnica cu insertie de poliester 1.100dtex, stratificata
cu PVC, rezistent la temperaturi intre 30grC si + 70grC, greutate specifica
680gr/mp, rezistenta la tractiune de 3.000N/5cm de culoare alba pentru a permite o
buna iluminare in interior.
2. Geamuri ornamentale transparente cu dimensiunea aproximativa de
1,4m x 1,8m. Geamurile vor fi in numar de 10 bucati pe cele doua laterale care au
lungimea de 30m.
3. Sistem deschidere perete intrare. Se monteaza intre doua cadre metalice pe
distanta de 3m.
4. Partea din fata (perete intrare), cu latimea de 12,5m se doreste sa fie din
invelitoare transparenta.
III. Furnizorul va asigura o montare și demontare a cortului în vederea recepției.

