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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de orestatii artistice - Manifestdri sltecifice Sirbdtorilor de larnd dlin Anexa nr. 2

la Legea nr'9a/2ol6,in conformitate cu Norma inferni proprie n.. o--af o7fo.os.z0rz 
"p.obate 

prin
Dispozilia Primarului nr. 267 I 04.O4.2OL7

Caoitolul I - DATE GENERALE

Date de identificare a instituliei:
Autoritate contractante
Municipiul Sighisoara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg
Telefon: 40-265-7 7 L2B0

Faxl 40-265-77 1278
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro
Web: www.sighisoara.org.ro

Denumirea contractului: Servicii de prestagii artistice - Manifestiri specifice S:irbitorilor de
Iarni ,

Descrierea succintd a serviciilor: confbrm prezentului caiet de sarcini.
Procedura de atribuire: achizifie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in
Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achizi[iile publice.
Criteriul de atribuire: pregut cel mai scizut.
Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de la termenul limiti de primire a ofertelor.
Valoarea estimati este de 10.000 lei. firi TVA
Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 2018 gi Hotirirea Consiliului Local nr. 4lJ/1"6.03.201,8,
modificati prin Hot5rArea Consiliului Local nr. 165/30.08.2018 privind aprobarea manifestirilor
cultural-artistice, sociale 9i educative organizate de cetre Municipiul Sighigoara in anul 2018.
Cod CPV: 79953000-9
Modul de prezentare a ofertelor:
ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - RegistraturS, in plic sigilart gi $tampilat,confin6nd: Documentele de calificare, oferta financiarS. in 2 exemplare (un exemplar in original
gi unul in copie), pe care se va mentiona:
oferti pentru procedura de selecfie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii -Servicii de prestatii artistice - Manifestdri specifice sdrbdtorilor de rarnd.

Canitolul Il - CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVTTATIT pRoFEsroNAt,E

Persoanele iuridice/ fizice cu cetifenia romAni trebuie si defini: Certificatul constatator eliberatde Ministerul Justifiei, oficiul Registrului comerfului. certificatul constatator trebuie si certifice faptul ci obiectul deactivitate al ofertantului include activitifi principale sau secundare ce fac obiectul achizitiei publice. certificatulconstatator trebuie si conlini informalii valabile la dat;r deschiderii of'ertelor (original, copie legalizati sau copie pecare este mentionat pe fiecare pagind in parte ,,conform cu originalul" gi esle semnat de reprezentantul legat alofertantului si parafat].



Pentru ofertanfii a ciror formd de organizare este alta decat societate comerciali cu rispundere
limitat; sau scrcietate pe acliuni este necesar; prezent,area de documente edificatoare care sd doveCeasci forma de
inregistrare ca persoani fizici sau juridica gi, dupi r:az, de atestare ori apartenenli din punct de vedere profesional,
in conformitate cu prevederile din farr in care ofertantul este stahilit (de exemplu Asociagiile 9i Fundafiile vor
prezenta actul de inregistrare in Registrul Asocialiilor gi Funda;iilor, Statul gi Actul Constitutiv).

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

Capitolul III - CIAUZE CONTRACTUALE OBIGATORII

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

1 Si presteze serviciul care face obiectul prezentului contract la data convenitl 9i in conformitate cu
obligagiile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

2' Si asigure calitatea artistici a spectacolului $i condifiile necesare indeplinirii intocmai a
obligafiilor asumate;

3' Si supravegheze desllgurarea acti'ritifilor care fac obiectul contractului gi sd asigure buna
desfigurare a acestora pe toatl durata contractului;

4' Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oric;iror probleme apirute in derularea contractului
gi asupra mdsurilor luate pentru prestarea corespunzStoare a serviciilor;

5 Si emiti factura fiscali pentru incasarea preqului serviciului de prestalii artistice,, in termen de 5
zile lucritoare de la incheierea evenimentului, insolit5 de documente iustificative din care si
rezulte prestarea acestuia;

6 Si presteze serviciul in conformitate cu oferta sa gi cu reglementirile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;

7' Si respecte programul de desligurare a programului/evenirnentului, comunicat de achizitor;8. Si asigure transportul, cazarea, masa gi paza artistilor;
9' Pe toati durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de munci qi mdsurile de proteclie

a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea si sinitatea in muncd din
RomAnia, precum gi a oriclror alte rerglementiri, in m5sura in care acestea vor apiirea in perioada
de derulare a contractului;

10' Prestatorul este pe deplin rdspunzitor de serviciile pe care le presteazi. in cazul in care din cauza
neindeplinirii serviciilor la calitatea. ofertati autorit.atea contractanta suferi ple)udicii, atunci
prestatorul va plad de indati contravaloarea prejudiciilor create.

1L Si asigure prezenfa artigtilor confornr programului pus la dispozifie de Achizitor.
^ Achizitorul se obligi:

1' Si punl la dispozifia prestatorului Iocafia in care se va desfigura evenimentul;2' Si desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau
furnizarea informatiilor privind prestarea serviciilor c;rre fac obiectul contractului;3 Sr puni la dispozilia prestatorului un loc amenajat pentru participan$;

4. SI comunice prestatorului programul spectacolului coral;
5' Si pliteasci prelul cetre prestator in termen de maxinr 30 zile de Ia data emiterii facturii acestuia,

in condiliile in care din documentele justificative atatate rezulta prestarea serviciilor.

in ultimii ani, Municipiul sighiqoara a fost a[at organizatorul, cat $i co-organizatorul unor proiecte culturale
j:-t1::::,lll': l"-*'al 

ciror obiectiv general a fost dezvoltarea qi impunerea in congtiinfa pubtici;L vietii culturaleoln ITlunlclplul nostru.
obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in spaliulcultural al ldrii si nu numai, avand ca obiective specifice cre$terea calitafii serviciilor publice in domeniul cultural siatragerea publicului prin implicarea active a acestuia in viala curturald sighigoreanr.
Avand in vedere apropierea Sirbitorilor de Iarni, sirbitori ce constituie un eveniment deosebit deimportant in vr'afa locuitorilor, cu valenfe atat educati\r-religioase, cat ti recreative, se impune crearea unui cadrufestiv specific acestei perioade.
Atmosfera criciunului aduce bucurie $i amirrte$te cu precidere de anii copilariei, de ernolia arteptariiimporlobirii bradului' Dincolo de faptul ci este una din cele mai importante sirbitori cregtine, criciunul este a$teptatcu mare entuziasm de toatl lumea, indiferent de vArsti.
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in baza HotirArii Consiliului Local Sighigoara nr.48/16.03.201t], modificatd prin HotirArea Consiliutui Local
nr. L65/30.08'201-8, Municipiul Sighiqoara organizeazd Manifestiri sper;ifice Sirbitorilor de larni, 1ln perioada 21 -
31 decembrie 2018, linAnd cont de faptul ci cetilenii au nevoie gi de momente prirr intermediul cirora acettia se
simt,l cA aparlin comunitalii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documentafii il constituie asigurarea cadrului necesar pent.ru desfigurarea
evenimentului ,,Manifestirilor spectfice Sdrbitorilor de Iarni" prin asigurarea serviciiL:r artistice:

) Servicii de prestatii artistice - un program artistic specific Slrbitorilor de larni, cu o durati de 2 h,
in data de 23 decembrie 201-8, care va include:

. colinde;
o dansuri populare;
. cAntece populare;
. prezentarea unui obicei specific Sirbatorilor de iarni.

Programul artistic va fi susfinut de minimum 7 soligti, un ans;rmblu de dansuri populare, un
instrumenti;ti.

grup vocal gi

De asemenea, prestatorul va asigura prezentarea evenimentuhri organizat de achizitor, in ;rerioada 2l - 23
decembrie 2018.

Ofertantii vor prezenta propunerea financiari conform cerin!elor din prezentul caiet de sarcini.
Pentru organizarea,,Manifestirilor specifice Siirbitorilor der larni", Municipir.rl Sighi;oara va achizifiona

urmzitorul ser'",iciu:

1) Serviciul de prestalii artistice - program artistic specific Sirbltorilor de Iarnd, cur o durati de 2
h, in data de 23 decembrie 2018 gi prezentare eveniment in perioada 2l - 23 decembrie a.c.

Cerin[ele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate minimale. Neindeplinirea de
citre oricare din ofertanli a uneia, sau mai multor cerinle determini respingerea ofertei ca neconformi.

Capitolul V - DESCRIEREA SERVICIILOR. CERTNTE

,4. SERVICII DE PRESTATII ARTISTICE

1). Program artistic specific Sirbitorilor de larni cu o duratd de 2 h
Data: 23 decembrie 2018
Locul de desf;igurare: piala Octavian Goga

Prestatorul va presta servicii de prestagii artistice specifice Sirbitorilor de Iarni care vor include
contractarea artisfilor/trupelor astfel incAt, in cadrul Manifestirilor specifice Sirbitorilor de larna si se
cesfigoare un program artistic specific Sirbitorilor de larni, care va include:

}, colinde;
L dansuri populare;
), cAntece populare;
! Prezentarea unui obicei specific Sirbitorilor de iarni;

Programul artistic va fi suslinut de minimum 7 soligti, un ansamblu de dansuri populare, rrn grup vocal si
instrumentigti.

De asemenea, prestatorul va asigura prezentarea evenimentului organizat de achizitor, in perioada 2l - 23
decembrie 2018.

Valoarea totali estimatd a achizitiei este de 1( :area serviciilor
Drestate.

ofertanfii vor prezenta propunerea tehnico-financiara pentru programul artisllic din cadrul
Manifestirilor specifice sirbitorilor de Iarni tinand cont de urmitoarele cerinte:

'1/ Asigurarea prezentei artigtilor, prezentarea programului artistic si susfinerea programului artistic
specific Sarbitorilor de Iarni

'/ Transportul, masa, cazarea si paza artigtilor sunt in sarcina prestatorului.



Prestatorul are obligalia de a redacta un deviz detilliat asupra modului din care sd rezulte modul
de indeplinire a obligafiilor
Are obligalia sd achite taxele/ remuneraliile privind drepturile de autor gi dreprturile conexe in
conformitate cu dispoziliile legale in vigoare.
Va prezenta in oferta tehnico - fin;rciari un program artistic detaliat, cu preci2:area artigtilor /
trupelor ce vor performa.

Ofertanlii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte cerintele din caietul cle sarcini si
deta,liati pe Iiecare cerinti.

Prestatorul va.fi responsabil pe durata intregului eveniment de:

Serviciile minime obligatorii aferente organizdrii evenimentului vor fi: programul artistic, conform
cerinfelor de mai sus.

Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanen;i cu reprezentantii
achizitorului.
in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusjvi orice alte servicii, care nLl sunt prevezute,
dar care reies pe parcurs cd sunt necesare pentru buna desEgurare a evenimentului. Tot in sarcina
prestatorului sunt serviciile de pazA pe perioada evenimentului.

Capitolul VI - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICO - FTNANCIARE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnico-financiare astfel incat se reiasi ci, ofertantr.rl a inteles
complexitatea contractului ce urmeazi a fi atribuit.

0ferta financiari va cuprinde totalitatea preturilor pentru serviciile necesare real.rzirii obiectului
contractului, conform standardelor gi normativelor in vigoare.

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

Oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, d:rr {Eri a se limita
la: salarii/onorariile datoare de citre ofertant salarialilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prestarea serviciilor gi
taxelle datorate catre bugetul consolidat al statului, precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de gi pentru
executarea contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezerrtei proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, Iiri T\/A.
Oferta va respecta cerintele caietului de sarcini, a$a cum a Fost prezentat mal sus.
oferta va fi elaborati astfel incAt si conlini in mod clar gi liri echivoc toate serviciile solicitate mai sus.

intor:mirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la corrdiliile de muncl
9i de proteclie a muncii conform legislafiei in vigoare.

ATENTIE!

0fertantul care prezintd o ofertd (documentape) incorectd si/sau neaplicabittt ;i/sau incomp,letd la prezentul
caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizifie publicd, oferto considerdndu-se neconformd (cd nu satisface ln
mod corespunzdtor cerinlele caietului de sarcini), potrivit art. 215 alin, (5) din Legea nr. 9B/2016).

Capitolul VII - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de selectie este: Prelul cel mai sc:izut, in condiliile in care oferta indeplinegte r:erinfele privind
criteriile de selectie gi indeplinirii cerinfelor minime din caietul de Sarcirri.

Achizilia poate lua forma unui contract, iar prestatorul va presta serviciul conform prezentului Caiet de
sarci.ni.
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Direcfia Relalii Publice ti Corqunicare
Oana Sitea ,/
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Ji/R: Compartirnentul Relafii cu publicul - Raluca Nichifbr


