
ECHIPAMENTE SONORIZARE 

 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord 
de Asociere, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea participării 
la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, 
exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena Naţională”, numar 
anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023. 
 
Asociatul trebuie să indeplinescă urmatoarele condiții de calificare: 

- Componenta tehnică 2 Experiența și calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului 

- Coordonator sisteme de sonorizare și cu experiență similară proiect de mentenanță preventivă- 

corectivă pentru pentru sisteme de sonorizare. Pentru participarea în 3 proiecte / contracte în care 

să fi desfașurat activități specifice proiect de mentenanță preventivă- corectivă pentru sisteme de 

sonorizare.  

- Certificate SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001 sau echivalent  

1.Indeplinire criterii eligibilitate: 

2. Execuție servicii mentenantă preventivă conform graficului de mai jos: 
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Sistem de sonorizare                         

*Verificarea continuității 
traseelor de cabluri 

  X     X     X     X   

*Verificarea vizuală și funcțională 
a stării dispozitivelor din rack-uri 
(amplificatoare, tunere, CD 
Player, DVD Player) 

  X     X     X     X   

*Verificarea funcționalității 
sistemului de mesaje audio și 
muzică ambientală 

  X     X     X     X   

*Verificarea microfoanelor și 
efectuarea de probe acustice 

  X     X     X     X   

 
Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o 

scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau 
andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care sa includă și: 

- o scurta prezentare a activității,  
- valoarea ce va fi propusa spre ofertare pentru activitătile mentionate mai sus,  

mailto:office@cmesb.ro
mailto:andrei.zamfiroi@cmesb.ro


- tarif orar manopera pentru activițățile de mentenanta corectiva la cerere,     
- documente din care sa reiasă: 

 experienta personal calificat - Coordonator sisteme de sonorizare,    
 certificate ISO 9001 si 14001. 

 


