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Aprobat,
Primar

Ovid iu -D u m itru fUAlAru CaeVERN

I i..

Speci:Ecatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia d,e servicii de presta{ii artistice din Anexa nr. 2 la Legea nr. gg/2916,

in conformitate cu lrlormar interni proprie nr. 6,316/10 .o3.zol7 aprobati prirr
Dispozilia Primarului nr. 267 / O4.O4.2017

Canitolul I - DATE GENERALE

! Date de identificare a instit.utiei:

Autoritate contractant;

Municipiul Sighigoara

Adresa: Piaga Muzeului, nr.7, SighiSoara, cod. 545400, jud.Mureg

Telefon: 40-265-7 7 t2B0

Faxt 40-265-77127i3

E-mail: primaria@sighisoarra.org.ro

Web: www.sighisoarra.org. ro

) Denumirea contractului: Servicii de prestafii artistice:

1). Spectacol de teatru pentru copii;

F Descrierea succint; a serwiciilor: conform prezentului caiet de sarcini.

F Procedura de atribuire: achizifie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in Anexa 2

din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Criteriul de atribuire: Prr:tul cel mai scizut.
valabilitatea ofert,ei este de z0 zile de Ia termenul limiti de primire a ofertelor,
Valoarea estimatd este dr:4.000 lei, firi TVA, din care:

1. Spectacol de teartru pentru copii in valoane de 4.000 lei;

sursadefinanfare:Bugetullocalpeanul 20Lggi.HotirAreaConsiliului Localnr.43/Zg.Oil.2O1g
privind aprobareir manifestdrilor cultural-artistice, sociale gi educative organizate de citre
Municipiul Sighigoara in anul 2019.

F Cod CPV:92312110-5

) Modul de prezenta.re a ofertelor:

Ofertele se vor depunr: la sediul PrimSriei Munir:ipiului Sighiqoara - Registraturi, in plic sigilat, in 2
exemplare (un exemplar in orilginal si unul in copie), pe care se va menfiona:

Oferti pentru prrocedura de selecfie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii - Servicii
artistice pentru Ziua Interna.tionald a Copilului.



Caoitolul II - CAPACITATEA, DE ExERCITARE A AC'TIVITATII pROFESIoNAtE (INREGIS"TMRE)

Persoanele iuridice/ fizice cu cetilenia romAn5 trebuie si defina: Certificatul constatator elibr:rart de Ministerul
Justiliei,oficiul Registrului Comer;uh:i. Cerl;ificatul constatator trebuie sd certifice faptul cd obiectul de activi[ate al
ofertanttllui include activitifi principale sau secundare ce fac obiectul ;rchizitiei publice. Certificatul constal,ator trebuie s,i
conlina informagii valabile la data descl:riderii ofertelor (original, copie lt,rgalizati sau copie pe care este menfionat pe fiecar:
pagini irL parte,,conform cu originalul" gi este semnat de reprezentantul legat al ofertantului gi parafat1.

Pentru ofertanfii a ciror formi de organizare este alta decat societate comerciali cu rlspundere limitati sa,
societate pe acfiuni este necesari pr€rzentari_.a de documente edificatoare care sd dovedeascd forma cle inregistrare crr
persoanir fizicr sau juridici 9i, dupi caz, de a.testare ori apartenenfi din punct de vedere profesional, in conformil,ate cr-r
prevederile din lari in care ofertantul este stabilit [de exemplu Asociatiile si Fundafiile vor prezenta actul de inregist.rare i.
RegistruJ Asocialiilor gi Fundafiilor, Statul gi Actul Constitutiv).

Persoanele.luridice/ fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formi
apartenenle din punct de vedere profes;ional (,criginal sau copie legalizatiJ.

de inregistrare/ atestare ori

,r.

llapitolul III - CLAUZE CONTRA!:TUALE OBIGATORII

Contractul se incheie pe o per.ioadi de maxim 2 luni.
Prestatorul se obligi:

1 Si presteze serviciile care lac obiectul prezentului contract la data conveniti gi in cr:nformitate cu
obligafiile asumate conforrrL prezentului Caiet de sarcini;

2' Sd informeze achizitorul, i.n timp util, asupra oriclror probleme apirute in derularera contractului $i
asupra misurilor luate pent.ru prestarea corespunzStr:are a serviciilor;

3 Si emiti factura pentru in,casarea prefului serviciilor prestate, in termen de 5 zile lucritoare de la
incheierea evenimentului, insolite de documente justificative din care si rezulte prestarea acestora;4' Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa p cu reglementirile in vigoare aplica,bile obiectului
contractului;

5. Si asigure, pe cheltulala sa, transportul artigtilor gi eventualele cheltuieli cu recuzita;
6' Pe toati durata de prestare a contractului, sd respecte condij:iile de munci 9i mdsurile de prot€:cfie a

muncii, in conformiLate cu prevederile legii privincl securitatea gi sinitatea in munLci din RornAnia,
precum gi a oriciror alte rr:glementdri, in misura in care acestea vor apirea in perioaLda de deru.lare zL

contractului;
7' Prestatorul este pe deplin rdspunzitor de serviciile pe care le presteaze. in cazul in r:are din cauzzr

neindeplinirii serviciilor la r;alitatea ofertati autoritatea contracrtanti suferi prejudicir, atunci prestatoru 
L

va plAd de indati contravaloarea prejr-rdiciilor create.

Achizitorul se obligi:
1. si puni la dispozilia prestat,orului localia in care se va desfisur;l spectacolul;
2' Si desemneze persoana/persoanele cle contact cu personalul prestatorului pentru pnimirea rli/sar-:

furnizarea informafiilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
3. Si comunice prestatclrului programul spectacolului;
4' Si pliteascl pre;ul citre prestator in termen de ma.xim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia, in

condifiile in care din documentele justijicative atagate rezulti prestarea serviciilor.

ln ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atdt organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor
interes pr:blic local al ciror obiectiv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtiinfa publicd
municipitrl nostru.

cbiectivul general in realizare:a acesl.or proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru
fdrii 9i nu numai, avAnd ca obiective specifice cre$terea calitelii senriciilor publice in domeniul
publicului prin implicarea activd a acestuia in viala curturari sighigorean;i.

in fiecare an, la inceput de vari se celebreazi Ziua Internafionali a Copilului, prilej de
frumoasd perioadi din viaga fiecirui om - copiliria, de a ne arita dragostea fali de copii.

proiecte cultur;rle de

a vir:!ii culturale din

in spatiul cultural al

culh:ral gi atragerea

a s:irtritori cea mai
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iL Iunie - Ziua InternalionalS a Copi)ului, este ziua in care incercim inci o dati si congtientizdrn ci interresul
pentru copil trebuie si fie unul prioritar gi ci toli copiii au nevoie de sprijinul gi atenlia noastri.

(lu ocazia Zilei lnternafionale a Copilului, Municipiul Sighigoara doregte si organizeze in data de 31 mai 20 19 un
spectacol de teatru pentru copii, cu vArst,a cuprinsi intre 3 gi 12 ani.

0biectivul general al acestei docurnentafii il constituie ilsigurarea cadrului necesar
rspectacolului de teatru pentru copii a evenirnentului ,,Ziua Internatlonale a Copilului" din data
resigurarea:

pentru desfigurarea
de 31 mai 2019 prin

- Spectacolului de teatru pe;ntru copii in data de 3l- mai 20 j 9;

ofertantii vor prezenta propunerea. financiari conform cerinfelor din prezentul caiet de sarcini.
Ilentru organizarea evenimerLtului 'Ziua Internagionald a Copilului", Municipiul Sighigoara \ra achizitiona

urmitorul serviciu de prestafii artistice:
1[). Spectacol de teatru care si se adreseze copiilor cu vArsta cuprinsi intre 3 gi 12 ani, cu o durati

cuprinsi intre 45" gi 60". spectacolul rle teatru va prezenta o adaptare dupi un basm/ fabuli.

ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare dacl sunt calitatrv superioare
cerin[elor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care coniin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

Eap!]tolu!-V - DESCRIE REA SERVICI I LoR. CERINTE

A. SiERVICTT DE PRESTATTT ARI]ISTTCIi

1). S;rectacol de teatru pentru copii
Ilata: 31 mai 2019

[,oca]ie: Sala de spectacole "Mihai Eminescu,,

I. Va fi achizifionat spectacolul de teatru pentru copii, astfel:
'i Vineri - 31 mai 201'| in intervalul orar 10.00 - 11.00, un spectacol de teatru pentru copii, cu o durati

cuprinsi intre 45" 9i 6,0".

!'aloarea totali estimati a achi:ritiei este de 4.000 lei. Gari T\IAJ, reprezentind contravaloarea prestiiliei artistice.

Il Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului dovada suslinerii spectacolului de rteatru pentru
copii.

lll' Prestatorul are obligalia de a redacta un deviz detallat asupra modului din care si rezulte modrrl de
indeplinire a obligafiilor.

IV' Prestatorul are obligalia si achite taxele/ remuneralii)e privind drepturile de autor si dre;rturile conexe
in conformitate cu dispozifiile legale in vigoare.

V Prestatorul va suporta toate r:heltuielile ocazionate de sus;inerea spectacolului de teatru perntru copii.

C)fertantii vor prezenta propunerea financiari pentru organizarea spectacolului tinAnd cont de
urmdtoarele ceringe minime:

'/ Transportul, cazarea 5 i masa artigtilor la localia menlic,nat5 sunt in sarcina prestatorului.
'/ Spectacol de teatru pr3ntru copii, scopul acestuia fiind de a readuce la viali povettile clar;ice in rAndul

copiilor;
/ Prin intermediul specl-acolului de teatru susfinut si fie readusl in rAndu[ copiilor bucuria;
'/ 'Iransportul gi eventu:rlele cheltuieli cu recuzita sunt in sarcina prestatorului.

Crfertanlii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte cerinlele din caietul de sarcini detaliati
pe fiecare cerinfi.

lrestatorul va fi responsabil pe durrata intregului Spectacol de:
1) Serviciile minime obligatorii aferenrte organizdrii spectacolului de teatru pentru copii, vor fi: asigurarea

participerii arti$tilor, conform cerinlelor de mai sus;



2) I)restatorul va desemna un ,:oordonator de eveniment car{-r va colabora in permanenfi cu reprezentanlii
achizitorului;

3) in toate cazurile, prestatorul va supor:ta pe cheltuiala sa exclusivi orice alte servicii, care nu sunt previzute, dar
r:are reies pe parcurs ci sunt necesare pentru buna desfEgurare a evenimentului.

Capitolul VI - MO]DUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiari va cuprinrle totalitatea preturilor necesare realizirii obiectului contractului, con.form
standardelor gi normativelor in vigoare.

l,a elaborarea propunerii financiare, c,fertantul va fine seama dr: intreaga gaml de servicii previzute 'in Caietul de
sarcini :;i rle costurile aferente realizirii spectar:olului pe perioada evenj,metului.

0ferta financiard va acoperi toate costurile ofertantului cu pre:;tarea serviciilor, cum ar fi, dar fari a se limita la:
salarii/r:n'lrariile datoare de citre oferrtant satariafilor/colaboratorilor sdi, responsabili cu prestarea servir:iilor gi taxele
datorate citre bugetul consolidat al sta.tului, precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de si pentru executarea
r:ontractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.

Oferta financiard va fi prezentati in lej., firi TVA-ul inclus.
Oferta va respecta programul prezentat mai sus.
l'rogramul final ins5, poate suferi mir:i modificiri, acesta fiind definitivat $i aprobat de autoritateaL contractante

rrlterior s':mnirii contractului gi resp€'ctat intocmai de citre furnizorul de servicii desemnat cAqtigitor, firi costuri
:;uplimentare pentru autoritatea contractanti. 'in 

acest sens orice modificare a programului va fi comunicatd prestatorului
r:u minim 124 de ore inaintea datei stabilite.

Oferta va fi elaborata, astfel incAt si congini in mod clar g1 firS echivoc toate serviciile solicitate mai sus.
intocmirea ofertei prestirii serviciilor s;e va farce cu respectarea conform regulilor obtigatorii referitoare la, condi;iile de
munci 9i cle proteclie a muncii care sunt in vigoare in RomAnia.

A]ENIIE!
(lfertantul care prezintd o ofertd (documenta,tie) incorectd Si/sau neaplicabitd Si/sau incompletd la prezentul caiet

de sarcini va fi ex'clus din procedura tle achizilie publicd, oferta considerdndu-se neconformd (cti nu sotitsface in mod
L:orespunzdtor cerintele caietului de sarci,,ri), potrivit art 215 alin. (s) din L,zgea nr. 9t)/2016).

Capitorlul VII - CRITERIUL DE SELECTIE

(iriteriul de selecfie este: pretul cel mai scizut, in condiliile
crrteriile de seleclie gi indeplinirii cerinlelor minime din caietul de Sarcini.

I'chizilia va lua forma unei comenzi, iar prestatorul va pre:;ta
prezentul Caiet de sarcini.

in care oferta indeplinegte cerinlele privind

serviciul conform programului mentionat in

Direcfia Relalii Publice gi Comunicare
Oana SI'IEA

-\5'o'\t(',

i/R: Comp,rrtimentul Rela;ii cu publicul - Raluca Nichifor
ll :

I l|-:','t 1./


