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Specificatii tehnice (caietul de sarcini) privind achizitia d,e serviciu de transport persoane cu aqtoqarul din Anexa nr. 2

la Legea nr.98/ZOL6, in conformitate cu Norma interni proprie aprobati prin Dispozilia Primarului nr.
3LO/29.O3.2019

Capitolul I - DATE GENERALE

Aul"oritate contractantl

MuLnicipiul Sighigoara

Adresa: Str. Muzeului, nr.7 , Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg

Tellefon: 40 -265 -7 7 12BO

Fa:r: 40-265 -77 7278

E-rnail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

Le11ea 98 / 2016 privind achizriliile publice.

1. Servicii de transport persoane pe ruta Reghin - sighigoara - Reghin in valoare de 5.00/km x

200 km = 1.000,00lei, firi T.V.A.

2. Servicii de transport persoane pe ruta Gherla - Sighigoara - Gherla in valoare de 5.00 lei/km x

300 km = 1.500,00lei, firi T.V.A.

3. Servicii de transport persoane pe ruta Rupea - Sighigoara - Rupea in valoare de 5.00 lei/km x

105 km = 525,00lei, firi T.V.A.

4. Servicii de transport persoane pe ruta voglobeni - sighisoara - Voglobeni in valoare de 5.00

lei/km x 265 km = L.325,00, fari T.V.A

aprobarea manifestirilor cultural-artistice, sociale gi educative organizate de citre Municipiul Sighigoara in
anul 20L9 .
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Modul de prezentare a ofertelor:
Ofertele se vor depune Ia sediul Municipiului Sighigoara - Registraturi, in plic sigilat gi gtampilat

con$nAnd: Docum-er.rtele de cralificare. Oferta fin.anciard. in 2 exemplare (un exemplar in original 9i unul in

copie), pe care se va menliona:

Oferti pentru procedura de seleclie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii - Servicii

de transport persoane a unor fanfare pentru Festivalul Fanfarelor edi[ia a-xvl-a.

persroanele juridice,/ fizice cu cetilenia romAni vor depune: Certificatul constatator eliberat de lvlinisterul

fustifiei, Oficiul Reg,istrului Comer;ului. Cerlificatul constatator trebuie sd certifice faptul ci obiectul de activitate al

ofertantului include activitdli principale sau secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certificatul constatator trebuie sd

contina ipformafii vaLlabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizatd sau copie pe care este menlionat pe fiecare

pagini in parte ,,conform cu originalul" 9i este semnat de reprezentantul legat al ofertantului gi parafat).
pentru ofertanlii a ciror formd de organizare este alta decAt societate comerciali cu rispundere lirnitati sau

societate pe acliuni este necesard prezentarea de documente edificatoare care sd dovedeascl forma de inregistrare ca

persoani fizici sau juridici gi, dupE caz, de atestare ori apartenen!5 din punct de vedere profesional, in conformitate cu

prevederile din lari in care ofertant.ul este stabilit (de exemplu Asocialiile qi Fundaliile vor prezenta actul de inregistrare in

Registrul Asocialiilor gi Fundafiilor, Statul gi Ar:tul Constitutiv).
per:;oanele juridice/ fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formi de inregistrare/ aLestare ori

apartenenli din pun,:t de vedere profesional (original sau copie legalizati).

Capitolul III - CLAUZE CONTRACTUALE OBIGATORII

^ Prestatorul se obligi:
1. Sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data convenitd gi in conformitate cu obligaliile

asumate conform prezentuluii Caiet de sarcini;

Z. Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriclror probleme apirute in derularea contractului 9i asupra

misurilor luate pentru prestarea corespunzitoare a serviciilor;

3. Sd emiti factura pentru incasarea prelului serviciilor prestate, in termen de 5 zile lucritoare de la'incheierea

evenimentului, insofiti de documente justificative din care si rezulte prestarea acestora;

+. Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa gi cu reglementdrile in vigoare aplicabile obiectului

contractului;

5. Pe toati durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de munci 9i misurile de proteclie a muncii,

in r:onformitate cu prevederile legii privind securitatea gi sinitatea in munci din RomAnia, precum 9i a

orir:iror alte reglementiri, in misura in care acestea vor aplrea in perioada de derulare a contractului;

  Achizitoruliseobligi:
1. Si rlesemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau furnizarea

informa;iilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

Z. Si pliteasci prelul citre pnestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia, in

coldiliite in care din documentele justijicative atagate rezulti prestarea serviciilor.
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Agenda culturalS pentru anul 2019 cuprinde manifestiri devenite deja tradilie in municipiul nostru. Cultura pi tradilia

locului este $i va rim,ine unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Valorificarea tradiliilor noastre, conservarea gi

promovarea culturii s;unt principiile care au stat labaza organiziri Festivalului de Fanfare Sighigoara 2019.

Municipiul Sighigoara organizeazd, incepAnd cu anul 2004, Festivalul Fanfarelor, manifestare culturali care reunette

la Sighigoara numeroase fanfare.

Cea de-a XVI-a edilie a Festivalului Fanfarelor ce se va desfigura in data de 1septembrie 2019, completeazi

Calendarul cultural sighigorean gi constituie un punct de atracfie, luna septembrie fiind o luni de vacanti in care Sighigoara

este inci vizitati dt: numerogi turigti. Muzica de promenadi va intregi farmecul cetifii, spre satisfaclia turigtilor gi a

localnicilor, aga cum r;-a intAmplat ti la editiile anterioare.

lln baza Hotirdrii Consiliului Local Sighigoara nr. 43/28.03.2019, Municipiul Sighigoara organizeazi cea de-a XVI-a

edilie a Festivalului lranfarelor 2019 in data de 1. septembrie 2019, linAnd cont de faptul cI ceterenii au nevoie gi de momente

prin intermediul cirora acegtia sd simti ci aparlin comunitllii din care fac parte. Organizarea celei de-a XVI-a edilii a

Festivalului Fanfarelor are ca gi scop atAt antrenarea cetitenilor la viafa comunitifii, cAt gi oferirea unor momente de

destindere, incercAnri si mulfumim publicul liarg. Achizilia serviciilor este necesari pentru desffigurarea festivalului, sens in

care este necesard aLchizilionarea serviciului de transport persoane a membrilor Fanfarei Municipali Gherla impreuni cu

Formalia de Majorete MCM GIRLS, a membrilor Fanfarei Municipiului Reghin, a membrilor Fanfarei Jlrdnegti Rupea jud.

Bragov gi Fanfara Comunei Voglobeni din jud. Harghita, pentru participarea acestora la edilia a XVI-a a Festivalului Fanfarelor

gi care au solicitat asi.gurarea transportului.

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

Pentru organizarea celei de-a XVI-a editii a Festivalului Fanfarelor, Municipiul Sighigoara va achiziliona serviciul
de transport persoane cu autocarul;

Ofertele car,3 se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare daci sunt calitativ superioare

cerinlelor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele carr: confin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

Capitolul V - DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE $I SPECIFICATII TEHNICE

A. SERVICII DI] TRANSPORT PERSOANE CU AUTOCARUL

Data: 1 septembrie 2019

Locafie: Sighigoara

Vor fi achiztilionate servicii de transport persoane cu autocarul a unor fanfare pentru desf5gurarea Festivalului

Fanfarelor 2019:

Lotul 1: Servicii de transport persoane cu autocarul, pentru desfiEurarea Festivalului Fanfarelor
20119 pe ruta Reghin - Sighigoara - Reghin

Prestatorul va asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Reghin - Sighigoara - Reghin in data de 1

septembrie 2019.

Valoarea estimativi a achiziliei este de 5.00lei/km x 200 km = 1.000.00Iei. firi T.V.A.
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o Lotu.l 2: Servicii de transport persoane cu autocarul, pentru desfigurarea Festivalului Fanfarelor

ZOLD pe ruta Gherla - Sighigoara - Gherla

Prestatorul v'a asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Gherla- Sighigoara - Gherla in data de 1

septembrie 2019.

Valoarea estimativd a achiziliei este de 5O0lei/km x 300 km = 1.500.00Iei, firi T.V.,A.

o Loturl 3: Servicii de transproft persoane cu autocarul, pentru desfigurarea Festivalului Fanfarelor

2OL'9 pe ruta Rupea - Sighi$,oara - Rupea

prestatorul I'a asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Foieni - Sighigoara - Foieni in data de 1

septembrie 2019.
yaloarea estimativl a achiziliei este de 5.00lei/km x 105 km = 525.00lei' firi T.V.A.

. Lotul 4: Servicii de transpo.rtpersoane cu autocarul, pentru defigurarea Festivalului Fanfarelor 2019

pe ruta Voglobeni - Sighigoara - Voglobeni

[,restatorul va asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Voglobeni - Sighisoara- Voglobeni in data

de 1 septembrie 201().

Valoarea estimativi a acchiziliei este dle 5.0olei/km x 265 km = 1.325.00 lei. firi T.V.A.

Ofertanlii rror prezenta propunerea tehnici pentru transportul persoanelor cu autocarul linand cont de

urmitoarele cerinle minime:

/ Si delind licen!5 de transportpersoane;
/ Si delini ITP gi asigurare RCltvalabile;
,/ Aut()carul si se afle in condilii tehnice corespunzitoare astfel incAt sd asigure siguranta circulafiei, confortul

pasagerilor gi proteclia mediului;
/ Respectarea reglementirilor legale privind omologarea, inmatricularea/ inregistrarea 9i efectuarea

inspecfiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijlocul de transport propus pentru

efer:tuarea serviciului;
/ Respectarea reglementirilor legale in vigoare din domeniul transporturilor;
/ Respectarea legislaliei in vigoare privind proteclia muncii, proteclia mediului, prevenirea 9i combaterea

incendiilor.

Capitolul VI - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE

Estrl obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel incat sI reiasi ci, ofertantul a inleles complexitatea

contractului ce urmeazd a fi atribuit. Astfel, va prezenta licenla transportului de persoane, cartea tehnici 9i certificatul de

inmatriculare a autocarului.
programul final poate suferji mici modificiri, acesta fiind definitivat 9i aprobat de autoritatea contractati

ulterior semnirii contractului Si respectat intocmai de citre prestatorul de servicii desemnat cAgtigitor, Eri costuri

suplimentare pentll autoritatea contractanti. in acest sens, orice modificare a programului va fi comunicatd prestatorului cu

minim 24 de ore inaintea datei stabilite.
Oferta va fi elaborati astfel incAt si conline in mod clar gi firi echivoc serviciul solicitat mai sus. intocmirea

ofertei tehnice, cAt qi prestarea serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condifiile de muncd 9i de

proteclie a muncii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE!
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ofertantul care prezintd o ofertd (documentagie) incorectd Si/sau neaplicabild Si/sau incompletd la preze,ntul caiet de
sqrcini va fi exclus din procedura de achiziliet publicd, oferto considerdndu-se neconformd (cd nu sotisfoce tn mod corespunzdtor
cerinlele caietului de sarcini), potrivit art. 2L:i alin. (5) din Legea nr.9S/2016).

Capitolul VII -. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiari va cuprinde totalitatea prefurilor pentru serviciile necesare realizirii obiectului r:ontractului,
conform standardelor gi normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiar,e, ofertantul va line seama de intreaga gamd de servicii previzute in Caietul de
Sarcini gi de costurile aferente realizirii acestor servicii pe perioada evenimetului.

Oferta finrrnciari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, dar firi a se limita Ia:
salariiy'onorariile datoare de citre ofertant salariafilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prestarea serviciilor gi taxele
datorate catre bu;qetul consolidat al statului, precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de gi pentru executarea
contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, cu TVA-ul inclus, pe formularul anexat la Formularul de ofertd.

CAJ2iIOIUI VIII - CRIT

Criteriul rde seleclie este: Prelul cel mai scizut, in condiliile in care oferta indeplinegte cerinlele privind criteriile
de seleclie gi indep,linirii cerinlelor minime clin Caietul de Sarcini.

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

Direclia Relalii Publice gi Comunicare
Oana SITEA

,/=t,\€f
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