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COMUNICAT
ORGANIZARE DERBY U.C.P.R. 2018
În ședința de C.N.S. desfășurată în data de 01.07.2018, s-au stabilit
următoarele:
I. În data de 14 iulie 2018, U.C.P.R. organizează derby-urile naționale
Severodonets’k - Ucraina (Prahova + Dâmbovița), Donets’k-stadion - Ucraina
(Oltenia + Argeș) și Malta – Letonia (zona Moldovei).
Transportatorii pot depune oferte, în vedrea selecției acestora, pentru transportul
porumbeilor la destinațiile sus amintite. Cerințele minimale ce trebuie îndeplinite de
mijlocul de transport și transportator, conform hotărârii C.N.S. a U.C.P.R., sunt
următoarele:
- 25 porumbei îmbarcați pe metru patrat;
- masină autorizată D.S.V. pentru transportul animalelor vii (păsări);
- mașină dotată cu grătare în boxele de transport porumbei;
- stare de funcționare foarte bună;
- șofer sau delegat dotat cu telefon mobil cu serviciul de roaming activat și minute de
convorbiri suficiente pentru însoțirea unui astfel de transport;
- șofer dotat cu aparat de filmat pentru a filma adăpările și hrănirile porumbeilor
transportați pe tot parcursul traseului până la eliberare;
- GPS cu roaming activat;
- ustensile pentru hrănire și adăpare a porumbeilor;
- sistem de hrănire și adăpare a porumbeilor (tăvi) amplasate pe minim două părți
laterale ale boxei (tăvi amplasate pe trei părți laterale constituie un avantaj);
- experiență în domeniul transportului de porumbei.
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Ofertele se vor depune la sediul U.C.P.R., în plic închis, până vineri, 06.07.2018,
selecția urmând a avea loc sâmbăta, 07.07.2018, orele 12:00.
Ofertele vor conține obligatoriu pentru fiecare mijloc de transport în parte numărul de
boxe utilizabile, dimensiunile acestora (L,l,h) și prețul pe km efectiv dorit.
Oferta va fi însoțită de fotografii ale mijlocului de transport porumbei.
Prețul va include, conform hotărârii Adunării Generale a U.C.P.R., toate cheltuielile
aferente desfășurării în bune condiții a transportului de porumbei pentru derby-urile
U.C.P.R. 2018 (taxe vamale de orice fel, inclusiv carnetul ATA, rovignetă, carburant,
delegat, hrană și apă porumbei, dezinfecție spațiu de transport porumbei etc.).
Prețul maxim oferit de U.C.P.R. este:
- 2,0 lei/ km efectiv pentru autospecialele cu capacitate de îmbarcare sub 2100 de
porumbei în condițile sus amintite pentru un zbor de maraton (25 de porumbei
îmbarcați pe metru patrat);
- 2,2 lei/ km efectiv pentru auto cu capacitate de îmbarcare între 2100 și 2500 de
porumbei în aceleași condiții de îmbarcare cu cele enunțate anterior;
- 2,4 lei/ km efectiv pentru auto cu capacitate de îmbarcare mai mare de 2500 de
porumbei în aceleași condiții de îmbarcare cu cele enunțate anterior.
Preturile sus menționate nu conțin T.V.A. Criteriile de selecție vor fi eficiența
transportului în funcție de numărul de porumbei anunțati care vor participa la acest
derby, respectarea condițiilor de transport cerute mai sus și prețul per km efectiv cel
mai scăzut.
Președinte C.N.S. al U.C.P.R.
Dumitru Victor
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