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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de organizare defestival din Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016,inconformitate cu

Norma interni proprie nr.6,316/10.o3.2017 aprobati prin Dispozigiiprimaruiui nr.267 /o4.o4.2o17

Capitolul I - DATE GENERALE

F Date de identifir:are a instituliei:
Autoritate contractantA

Municipiul Sighigoara

Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod.545400, jud.Mureg
Tef efon: 40 -26!; -7 7 l2B0
Fax:40-265-77 1278

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web : www.sighisoara.org.ro

Denumirea contractului: Servicii de organizare de festival
Descrierea succjntd a serviciilor: conform prezentului Caiet de sarcini.
Procedura de atribuire: achizilie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in
Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achiziliile publice.

Criteriul de atribuire: Prelul cel mai scizut.
Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de Ia termenul limiti de primire a ofertelor.
Valoarea estimate este de 352.941 lei. firi TVA
Sursa de finanlare: Bugetul local pe anul 201-B gi HotirArea Consiliului Local nr. 48/16.03.2OlB,
modificatd prin HotirArea Consiliului Local nr. 165/30,08.2018 privind aprobarea manifestirilor
cultural-artistict-', sociale gi educative organizate de cltre Municipiul Sighigoara in anul 2018.
Cod CPV: 79953000-9
Modul de prezentare a ofertelor:
Ofertele se vor dlepune la sediul Municipiului Sighigoara - Registraturi, in plic sigilat gi gtampilat,
continind: Documentele de calificare. Oferta financiari. in 2 exemplare fun exemplar in original
gi unul in copie),, pe care se va menfiona:
Oferti pentru procedura de selecfie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii -
Servicii de organizare de festivat - ,, Sa;ii ta Centenar - Festivalului International al Sasilor
Transilvdneni " .

eaDitolldll - CAPACITATEA DE EXERCITAnT R ecuvlriTrr pnope srOuere

Persoanele juridice/ fizice cu cetelenia romAnd trebuie si degini: Certificatul constatator eliberat
de Ministerul Justifiei, oficiul Regi:;trului Comerfului. certificatul constatator trebuie si certifice faptul ci obiectul de
activitate al ofertantului include activiteli principale sau secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certilicatul
constatator trebuie si conlini informalii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizatd sau copie pe
care este menlionat pe fiecare paginl in parte ,,conform cu originalul" si este semnat de reprezentantul legat al
ofertantului gi parafat).

;Aprobat, iPrirnar i I
ovidiu-Dumirru wrAlArucRArrll\. t



Pentru ofertangii a ciror formi de organizare este alta decat societate comerciali cu rdspundere
Iimitate sau societate pe acliuni este necesar5 prezentarea de documente edificatoare care si do,",edeasci forma de
inregistrare ca persoani fizicd sau juridicd gi, dupi caz, de atestare ori apartenenld din punct de vedere profesional,
in conformitate cu prevederile di.n lard in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asocialiile gi Funda;iile vor
prezenta actul de inregistrare in Registrul Asociafiilor 9i Fundagiilor, Statul gi Actul Constitutiv).

Persoanele juridice/ fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formi de inregistrare/
atestare ori apartenenli din punct rle vedere profesional (original sau copie legalizati).

Caoitolul III - CLAUZE CONTRACTUALE OBIGATORI

Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 3 luni.
Prestatorul se obligi:

1. SI presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data conveniti gi lin conformitate cu
obligaliile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

2. Si asigure calitatea artisticl a spectacolelor qi conditiile necesare indeplinirii intocmai a
obligaliilor asumate;

3. Si supravegheze desfigurarea activitefilor care fac obiectul contractului gi si asigure buna
desfigurare a acestora pe toate durata contractului;

4. Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriciror probleme aparute in derularea contractului
gi asupra mdsurilor luate pentru prestarea corespunzdtoare a serviciilor;

5" Sd emiti factura pentru incasarea prelului serviciilor prestate, in termen de 5 zile lucritoare de la
incheierea evenimentului, insoliti de documente justificative din care si rezulte prestarea
acestora;

6. Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa $i cu reglementirile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;

7. Pe toate durata de prestare a contractului, si respecte condifiile de munci gi misurile de protec;ie
a muncii, in co.nformitate cu prevederile legii privind securitatea gi sinitatea in muncd din
RomAnia, precurn gi a oriciror alte reglementiri, in mdsura in care acestea vor apirea in perioada
de derulare a contractului;

B. Prestatorul este pe deplin rispunzitor de serviciile pe care le presteazi. in cazul in care din cauza
neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertati autoritatea contractanti suferd prejudicii, atunci
prestatorul va pleti de indati contravaloarea prejudiciilor create.

r Achizitorul se obligi:
1. Sd desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau

furnizarea inforrnaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
2. Si plSteasci prel;ul citre prestatorin termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia,

in condifiile in c;rre din documentele justificative atagate rezulti prestarea serviciilor.

Capitolul IV - CAIET DE SI\RCINI (descrierea detaliati a serviciutui ce urmeazi a fi achizitionat)

in ultimii ani, Municipiul liighigoara a fost atAt organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor proiecte culturale
de interers public local al ciror obiecriv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtiinla publicd a viefii culturate
din municipiul nostru.

Obiectivul general in reaLlizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in spafiul
cultural al lirii ti nu numai, avand ca obiective specifice cregterea calitSfii serviciilor publice in domeniul cultural gi

atragereia publicului prin implicarea activi a acestuia in viafa culturali sighigoreani.

Cu tema "SASIl LA CENTEI!AR", Festivalul lnternalional al Sagilor Transilvdneni reprezinti o iniliativd unici,
nascuti in anul Centenarului, ce vine si celebreze contribufia neprequiti a acestei comunitiili la dezvoltarea
Transilvaniei gi implicit a RomAniei Mari, rezultati dintr-o convie;uire pagnici qi fructuoasi de sute de ani alituri de
comunitatea romineascS.

Festivalul Internafional al Sagilor Transilvdneni va fi unic prin tematici si va oferi spectatorilor sii un
rninunat melanj de culturi, arte culinare gi divertisment specific sisesc.

Contextul organizirii Festivalului Internafional al Sagilor Transilvineni este extrem de propice, acesta

avAnd practic gansa de a fi catalj.zatorul comunitSlii sagilor transilvineni de pretutindeni, o comunitate foarte
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disciplinati gi extrem de atagati de valorile sale, dornici de un mare eveniment care si o reprezinte la locul natal, in
RomAnia.

Festivalul lnternafional al Sagilor Transilvineni are tansa de a deveni un punct de reper foarte important in

relalia bilaterali, un sprijin continuu gi constant pentru crearea de noi proiecte eficiente gi ,Ce succes, pentru

stimularea accesului la culturi al publicului larg, conqtientizarea rolului pe care participarea la actul cultural il joaci

in educalia gi dezvoltarea personalli individuali, promovarea unor servicii publice de calitate gi nu in ultimul rAnd,

atragerea unui numir cAt mai mare de turigti, ceea ce va contribui implicit la cregterea notorietelii gi a prestigiului

Sighiqoanei.

in baza HotirArii Consiliultui Local Sighiqoar a nr. 48 /16.03.2018, modificati prin HotirArea Consiliului Local

nr. 165,/30.08'2018, Municipiul Sighigoara organizeazd prima edi;ie a Festivalului International al Sagilor

Transilv;ineni - "Sagii la Centenar ", in perioada L3 - 14 octombrie 2018.

Obiectivul general al ace:;tei documentafii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru organizarea gi

desfiqurarea Festivalului Internalional al Sagilor Transilvineni - sA$ll LA cENTENAR.

Pentru organizarea Festivalului Internafional al SagilorTransilvineni - Sagii la Centenar, Municipiul

Sighigoana va achizi[iona serviciul de organizare de festival.

Ofertanlii vor prezenta propunerea financiari conform cerinlelor din prezentul caiet de sarcini.

Cerinlele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate minimale. Neindeplinirea de

citre oricare din ofertanti a uneira, sau mai multor cerinte determini respingerea ofertei ca neconformi.

la.pitolul V - DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE

Coordonatele festivalului:
1. Perioada de desfisurarer: 13 - 14 octombrie 2018
2. Locul de desfi$urare: Cetatea medievali, Sala Festivi a Municipiului Sighigoara, Sala Sander si

Turnul Fierarilor.

Prestatorul va trebui si presteze servicii de organizare de festival dupi cum urmeazd:

A. SERVICTIDEPRESTATILq,RTISTICE

Prestatorul va presta senvicii de presta;ii artistice care vor include contractarea artis[ilor/trupelor astfel

incAt, pe parcursul celor doui :lile ale festivalului si se desfigoare un program intercultural gi rnultidisciplinar cu

specific sisesc gi va include:

F 1- spectacol de teatru pentru copii
! 6 spectacol de d;rns tradi;ional sisesc
) 4 concerte de farrfari siseascd

! 2 concert de mu:licd siseasci veche

! 1 concert international - Hit Parade, cu participarea a minimum 3 artitti/trupe internafionale
F 1 concert de org,ii

D lnstalalie A/V inrteractivi cu acces public pe parcursul celor 2 zile ale festivalului
D Paradi a portului slsesc
D 3 conferinfe tematice

I l- seminar tematjc - "Sagii la Centenar"
! 3 expozifii tematice - foto, instrumente musicale sisegti gi colaj
F 5 standuri expozifionale - gastronomie s5seasci



Prestatorul va asigura regia de spectacol pentru cele doui zile ale festivalului, cu prezentarea detaliati a

rnodului de derulare a programului artistic, prezentarea programului cultural - artistic. Achizitoru.l are dreptul de a

introduce in programul festivalului momente cultural - artistice.

B. SERVICII DE LOGISTICA

Montare/ demontare scene ti echipament scenotehnic:
Perioada: l-3-l-4 octombrie 2018

Locafie: Piala Cetifii.

P Scena:

'/ Dimensiuni : lungime 1.0 m x ligime 6 m x inilfime 6m, acoperiti
,/ Podium scenl cu dimensiuni : lungime 9m x lelime 6m x inilfime 1,3m

F Instalafie de lumini:
./ Mixer Lumini
'/ Moving Head 575: 4 buc
r' Moving Head Beam :6 buc
,/ Led Par 67: B buc
./ Theater PC: 4 buc
,/ Led Par : 4 truc
./ Blinder:2buc

! EcranLED4x3m

! Echipamentul scenotehnic - sonorizare, monitoare 5i backline - se va asigura conform Riderului
tehnic al artigtilorr propugi.

Prestatorul va asigura transportul echipamentelor gi personalul tehnic specializat pentru
montare/ demontare precum gi operare a echipamentului scenotehnic.

C. SERVICII DE PROMOVAR.E

Prestatorul va realiza:

1-. Afi; : suport de hArtie, policromie, format 41 - 100 de bucdli gi format A3 - 200 de bucili
Ofertantul va tipiri afigele, dupi oblinerea "Bun de tipar" gi va asigura afigarea acestora.
2. Pliant de prezentare: suport de hirtie, policromie fafi-verso, 4 pagini - L pagini: prezentare, 3 pagini

- program festival, format 44, trilingv: romAnegte - germani - englezl - 5000 de bucifi
3. Realizarea unui spot audio de promovare: durati de min. 30 secunde pe care il va difuza la posturile de

radio locale 9i nafionale- parteneri media. Difuzarea se va face dupi ob;inerea acordului de la achizitor.
4. Realizarea unui clip de promovare: durati de min. 1.0 secunde pe care il va difuza la posturile de

televiziune nalionale - partener media. Difuzarea se va face dupi obginerea acordului de la achizitor.
5. Roll Up care sI conlini elementele grafice ale afigului. Realizarea acestuia se va face dupi oblinerea

"Bun de tipar" de la achizitor - 3 bucifi.
6. Macheta de presd: care va prezenta desfigurarea/organizarea festivalului. Macheta de presa trebuie

si prezinte titluri de impact, ugor de refinut, si aibi o graficd relevante pentru subiect gi sd prezinte
accesibilitate in prezentarea informafiei.
Materialele de promovare vor avea o imagine vizuali gi grafici armonizati, astfel incAt si fie asigurat
un concept unitar gi l.or confine urmitoarele elemente obligatorii:

. Stema lvlunicipiului Sighigoara
Sigla Centenarului 100 RomAnia

' Men;ionarea calitaFi de finanlator a Ministerului Culturii $i Ideniltelii Nalionale
' Denumirea qi tema festivalului
' Perioacla de desligurare

Siglele mass-media, colaboratori ai Municipiului Sighigoara

Materiarere de ;,:'3f]::JT::'ii':f:::T".T'$1r...,.ea regisraliei privi,d copywriting-ur, acestea
devenind proprietatea achizitoruluji.
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7. Campania de promovare: in vederea promovirii festivalului, prestatorul:
va organiza doud conferin;e de presi inainte de data desfiguririi festivalului, iar la una

dintre acestea se va asigura participarea unei personalitili culturaler. De asemenea, se

va asigura protocolul pentru conferinfele de presa.
va cont.acta organisme de presi - scrisi, radio, TV, on-line - locale, jude;ene, nafionale gi

internafionale, in vederea promovirii festivalului; va asigura ca parteneri media ai
festivalului: un post TV nafional / un post de Radio nalional

va elabora comunicatele de presi, astfel: cel pufin 2 comunicate inainte de eveniment 5i
unul post eveniment.

Macheta de presi va fi publicati:
presa scrisi: cel pulin intr-o publicalie centralS
mediul on-line: minimum 50 de materiale

B. Se va asigura promo\rarea evenimentului prin intermediul panourilor de publicitare stradale amplasate
in Sighigoara, pe E60 - minim 4 machete.

9. Servicii de filmare: prrestatorul va asigura filmarea festivalului gi va preda achizitorului, intr-un format
adecvat publicirii acestuia, un film cu o durati minimi de L0 minute.

Ofertanfii vor prezenta propunerea tehnico-financiarl pentru organizarea Festivalului International
al Sasilor Transilvineni - "Sagii Iia Centenar" ginind cont de urmitoarele cerinte:

,/ Asigurarea prezenlei arti$tilor ti suslinerea reprezentafiilor
'/ Transportul, marsa, cazarea gi paza artigtilor suntin sarcina prestatorului.
'/ Prestatorul are obliga;ia de a redacta un deviz detaliat asupra modului din care si rezulte modul

de indeplinire a obligaliilor
'/ va asigura regia de spectacol, prezenfa arti$tilor, sus!inerea spectacolelor, prezentarea

programului artlstic
are obligalia si achite taxele/ remunerafiile privind drepturile de autor gi drepturile conexe in
conformitate cu dispozifiile legale in vigoare.
va prezenta in oferta tehnico - finaciari un program artistic detaliat, cu precizarea artittilor /
trupelor ce vor prerforma pe zile gi ore.

Ofertanfii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte cerinlele din caietul de sarcini si
detaliati pe eveniment.

1l

Prestatorul va fi responrsabil pe durata intregutui eveniment de:

Serviciile minime obligatorii aferente organizirii festivalului vor fi: regia de spectacol gi programul artistic,
servicii de logistici gi prornovare, conform cerinlelor de mai sus,
Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanen;i cu reprezentanlii
achizitorului.
in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivd orice alte servicii, care nu sunt prevlzute,
dar care reies pe parcurs c5 sunt necesare pentru buna desfEgurare a evenimentului. Tot in sarcina
prestatorului sunt servicijile de pazi pe perioada evenimentului.

Capitolul VI - IVIODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICO - FINANCIARE

2)

3)

Este obligatorie intocmir-ea propunerii tehnico-financiare astfel
complexitatea contractului ce urmeazi a fi atribuit.

Oferta financiari va cuLprinde totalitatea prefurilor pentru

I incAt si reiasi ci, ol'ertantul a inleles

serviciile necesare realiz5rii obiectului
contractului, conform standardelor gi normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gamd de servicii previzuti in
Caietul de Sarcini gi de costurile aferrente realizirii acestor servicii pe perioada evenimetului.

Oferta financiar5 va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, dar firi a se limita
la: salar:ii/onorariile datoare de ci'tre ofertant salarialilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prestarea serviciilor gi



taxele datorate catre bugetul consrrlidat al statului, precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de Si pentru
executarea contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.

Oferta financiard va fi preirentati in lei, firi TVA,
oferta va respecta cerinleile caietului de sarcini, ata cum a fost prezentat mai sus.
oferta va fi elaboratd astl'el incAt si conlini in mod clar gi IIri echivoc toate serviciile rsolicitate mai sus.

intocmirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condigiile de muncl
ti de proteclie a muncii conform leg;islafiei in vigoare.

ATENTIE!

ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd si/sau neaplicabild gi/sau incontpletd la prezentul
caiet'de :;arcini va fi exclus din procedura de achizigie publicd, oferta considerdndu-se neconformd 1;cd nu satisface tn
mod corespunzdtor cerinlele caietului de sarcini), potrivit arL 2L5 atin. (S) din Legea nr.9B/2016).

Capitolul VII - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de seleclie este: Preful cel mai scdzut, in condilile in care oferta indeplinegte cerinfele privind
criteriile de selecfie gi indeplinirii cerinlelor minime din caietul de Sarcini.

Achizilia poate lua forma unei comenzi, iar prestatorul va presta serviciul conform prezentului caiet de
sarcini.

Prestatorul trebuie sd aibi experiengS in organizarea de evenimente/festivaluri similare.
Prestatorul trebuie si dispuni de personal cu experiengi gi calificat pentru implementarea festivalului.

Direcfia Rela[ii Publice si Comunicare
Oana Sitea ,/---r-.\..t.-{t

[/R: Compartimentul Rela[ii cu publicul - Raluca Nichifor ,,.ir,-l
, t-l'zt!ll


