
Capitolul 11 - CAPAC1TATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

Persoanele juridice/ fizice cu cetafenia romana trebuie sa deina: Certificatul constatator eliberat de Ministerul
Justijiei, Oflciul Registrului Comer^ului. Certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca obiectul de activitate al
ofertantului include activita^i principale sau secundare ce fac obiectul achizi^iei publice. Certificatul constatator trebuie sa
confina informafii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este men^ionat pe fiecare
pagina in parte ..conform cu originalul" $i este semnat de reprezentantul legat al ofertantului $i parafat].

Pentru ofertan^ii a caror forma de organizare este alta decat societate comerciala cu raspundere limitata sau
societate pe acfiuni este necesara prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca

Capitolul I - DATE GENERALE

>Date de identificare a institufiei:

Autoritate contractanta
Municipiul Sighisoara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighi$oara, cod. 545400, jud.Mure^
Telefon: 40-265-771280

Fax:40-265-771278
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

>Denumirea contractului: Servicii de organizare de festival
>Descrierea succinta a serviciilor: conform 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: Preful eel mai scdzut
>Valabilitatea ofertei este de 30dezile de la termenul limita de primire a ofertelor.

>Valoarea estimat^ este de 75.000 lei, far^ TVA

>Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 2019 ?i Hotararea Consiliului Local nr. 43/28.03.2019 privind
aprobarea manifestarilor cultural-artistice, sociale ^i educative organizate de catre Municipiul Sighi$oara
in anul 2019.

>Cod CPV: 79953000-9
>Modul de prezentare a ofertelor:

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighi$oara - Registratura, in plic sigilat ji jtampilat,

con^inand: Docurnentele de calificare. Oferta flnanciara. in 2 exemplare (un exemplar in original $i unul
in copie), pe care se va men^iona:

Oferta pentru procedura de selec^ie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii - Servicii de

organizare de festival - regie artistica ^i scenografie - ,,Sighi^oara Medievala" 2019.

Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de organizare de festival- regie artixticd fi scenografie din Anexa nr. 2 la Legea nr.

98/2016, In conformitate cu Norma interna proprie nr. 6.316/10.03.2017 aprobata prin Dispozifia Primarului nr.
267/04.04.2017
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Nr. 15.929/III/2/06.06.2019
Aprobat,
Primar

Ovidiu-Dumitru MALANCR



Capitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliat^ a serviciului ce urmeaza a fl achiziflonat)

In ultimii ani, Municipiul Sighijoara a fost atat organizatorul, cat $i co-organizatorul unor proiecte culturale de

interes public local al caror obiectiv general a fost dezvoltarea ?i impunerea in con^tiinfa publica a vie^ii culturale din
municipiul nostru.

Obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie aflrmarea municipiului nostru in spa^iul cultural al
(arii ?i nu numai, avand ca objective specifice cre^terea calitafii serviciilor publice in domeniul cultural ^i atragerea
publicului prin implicarea activa a acestuia in viaja culturala sighi^oreana.

Manifestare emblematica pentru Sighi^oara, Festivalul ,,Sighi$oara Medievala" ?i-a consolidat, prin succesul
edifiilor anterioare, statutul de eel mai eficient mijloc de promovare a imaginii Sighi^oarei ca centru cultural de interes
major.

In baza Hotararii Consiliului Local Sighi^oara nr. 43/28.03.2019 privind aprobarea manifestarilor cultural-
artistice, sociale ?i educative organizate de catre Municipiul Sighi^oara in anul 2019, Municipiul Sighi^oara va organiza cea
de-a XXVI-a edifie a Festivalului Sighijoara Medievala, in perioada 26-28 iulie 2019.

Edi(ia cu numarul XXVI a Festivalului ,,Sighi$oara Medievala", va avea tema "Misterul Medieval" ^i are ca obiectiv
valorificarea istoriei ora^ului ?i a identita^ii sale culturale prin intermediul artei.

Intrucat obiectivul principal al festivalului este acela de a transforma Sighi^oara intr-un centru medieval pe

parcursul celor trei zile, se vor organiza activitafi in spirit medieval care sa cuprinda o viziune unitara ^i sa aduca un plus de
imagine municipiului Sighi^oara.

Obiectivul general al acestei documentafii II constituie organizarea celei de-a XXVI-a edifie a Festivalului
SIGHIOARA MEDIEVALA.

Capitolul III - CLAUZE CONTRACTUALE OBIGATORII

Contractul se incheie pe o perioada de maxim 3 luni.
Prestatorul se obliga:

1.Sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data convenita ?i in conformitate cu
obliga^iile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

2.Sa informeze achizitorul, in timp util, asupra oricaror probleme aparute in derularea contractului ?i
asupra mSsurilor luate pentru prestarea corespunzatoare a serviciilor;

3.Sa emita factura pentru incasarea prefului serviciilor prestate, in termen de eel mult 15 zile lucratoare de
la incheierea evenimentului, inso^ita de documente justificative din care sa rezulte prestarea acestora;

4.Sa presteze serviciile in conformitate cu oferta sa $i cu reglementarile in vigoare aplicabile obiectului
contractului;

5.Pe toata durata de prestare a contractului, sa respecte condifiile de munca ?i masurile de protecfie a
muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea ^i sanatatea in munca din Romania,
precum ?i a oricaror alte reglement^ri, in masura in care acestea vor aparea in perioada de derulare a
contractului;

6.Prestatorul este pe deplin raspunzator de serviciile pe care le presteaza. In cazul in care din cauza
neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertata autoritatea contractanta sufera prejudicii, atunci prestatorul
va plati de indata contravaloarea prejudiciilor create.

7.Prestatorul va preda achizitorului, in format digital, fotografiile realizate Municipiului Sighi^oara.
Achizitorul se oblig^:

1.Sa desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea $i/sau
furnizarea informa^iilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

2.Sa plateasca pre(ul catre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia, in
condi(iile in care din documentele justificative ata^ate rezulta prestarea serviciilor - raport de activitate
al serviciilor prestate $i fotografiile realizate.

persoana fizica sau juridica ?i, dupa caz, de atestare ori apartenenfa din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile din Jara in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asociafiile $i Funda^iile vor prezenta actul de inregistrare in
Registrul Asocia^iilor $i Funda(iilor, Statul $i Actul Const:tutiv).

Persoanele juridice/ fizice straine vor depune: documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori
apartenen^a din punct de vedere profesional (original sau copie legalizata).



Capitolul V - DESCR1EREA SERV1C1ILOR. CER1NTE

Coordonatele festivaluiui:
1.Tema: "Misterul Medieval"
2.Perioada de desf^urare: 26-28 iulie 2019
3.Locul de desf3^urare: Sighi^oara:

Cetatea Medievala: Pia^a Ceta^ii, Piaja Muzeului (Zona dintre Biserica Manastirii, Muzeul de arme $i
Turnul cu Ceas; Zona din Jurul Bisericii MSnastirii; Zona din fa^a PrimSriei), ,,Pia^a Rafu^telor", Pare -
zona Turnul Cizmarilor $i str. Zidul Cet^tii - zona Turnul Cizmarilor;
Centrul municipiului - Cetatea Medievala - Parada de deschidere;
Piafa Octavian Goga (zona Sigma);
Sala Sander;
Turnul Fierarilor.

Prestatorul va trebui sa presteze:
SERVICII DE ORGANIZARE DE FESTIVAL - REGIE ARTISTICA 1 SCENOGRAFIE:
Prestatorul va presta servicii de organizare de festival - regie artistica ?i scenografie pentru acesta manifestare

culturala astfel meat, pe parcursul celor trei zile ale festivalului serviciile artistice de coordonare $i regie artistica sa fie
realizate in spirit medieval care sa cuprinda o viziune unitarS $i sa aduca un plus de imagine municipiului Sighi^oara.

Organizarea artistica va urmari:
-Asigurarea coordonarii, a regiei artistice, precum $i a prezentarii festivalului.
-Asigurarea conceptului scenografie
-Organizare $i coordonare Centru de presa pe perioada festivalului
-Asigurarea a 2 fotografi ai festivalului
-Realizarea programului artistic pe spa^iile de desfa^urare (Pia^a Cetafii, Piafa Muzeului (Zona dintre Biserica

Manastirii, Muzeul de arme $i Turnul cu Ceas; Zona din Jurul Bisericii Manastirii; Zona din fafa Primariei), Piafa Ra^u^telor,
Parcul- zona Turnul Cizmarilor ?i str. Zidul Ceta^ii (Zona turnului Cizmarilor), Piafa Sigma, Sala Sander, Turnul Fierarilor.

Conceptul regizoral trebuie sa aiba in vedere urmatoarele sec^iuni artistice principale:
-SECJIUNEA MUZICA VECHE 1 MEDIEVALA : eel pu(in 6 trupe ?i / sau soli^ti de muzica medievala

instrumentala ?i vocal-instrumentala din (ara $i strainatate (eel pufin 3 din strainatate) care sa foloseasca instrumente ale
timpurilor respective ji sa fie costumate corespunzator tematicii - 14 concerte minim

-SECTIUNEA ORDINE MI LIT ARE DE RECONSTITUIRE MEDIEVALA $i GRUPURI DE JONGLERII MEDIEVALE :
eel pu^in 7 grupuri artistice de cavaleri medievali care sa reconstituie viafa militara $i sociala ale timpurilor respective, de
preferin^a via^a militara transilvaneana, impar^i(i in grupul militar al me$te$ugarilor ^i grupul militar regulat (crucial^),
jonglerii cu steaguri ^i jonglerii cu foe, spectacole de dans medieval $i istoric - 24 de spectacole minim

-SECJIUNEA DE SPECTACOL DE RECONSTITUIRE MEDIEVALA CU CAI: eel pu^in doua grupuri care sa prezinte
spectacole de reconstituire a unor lupte pe cai $i de echitafie;

-SECTIUNEA TEATRU MEDIEVAL 1 SPECTACOLE PENTRU COPII: eel pu^in 7 trupe i / sau actori de teatru
medieval $i renascentist pentru adul^i ?i copii (farse medievale, mister medieval, legende medievale, teatru de papu^i,
commedia dell'arte, recital de poezie medievala, de magie) - 14 spectacole minim ji un spectacol itinerant pe tematica
Festivalului.

-SECJTUNEA ATELIERE MEDIEVALE : Ateliere deschise cu implicarea publicului, ateliere de me<;te$uguri
medievale, de pictura medievala, de dansuri istorice, de manuire a armelor medievale (arc ?i spada), de teatru medieval, de
papu^i, de realizare elemente de costum, de pictura pe fa^a, de muzica medievala - 9 ateliere minim
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Pentru organizarea Festivalului Sighi?oara Medievala, Municipiul Sighi^oara va achizifiona serviciul de
organizare de festival - regie artistic^ $i scenografie.

Ofertanfii vor prezenta propunerea financia^ conform cerin^elor din prezentul caiet de sarcini.
Cerinjele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate minimale. Neindeplinirea de catre

oricare din ofertan^i a uneia, sau mai multor cerin^e determina respingerea ofertei ca neconforma.



ATENflE!
Ofertantul care prezintS 0 oferta (documentape) incorecta p/sau neaplicabild p/sau incompleta la prezentul caiet

de sarcini va fi exclus din procedura de achizipe publica, oferta considerandu-se neconforma (ca nu satisface in mod
corespunzdtor cerinpele caietului de sarcini), potrivit art 215 alin. (5) din legea nr. 98/2016).

Capitolul VI - MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnico-financiare astfel incat sa reiasa ca ofertantul a infeles
complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Oferta financiara va cuprinde totalitatea prefurilor pentru serviciile necesare realizarii obiectului contractului,
conform standardelor %\ normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va fine seama de serviciile solicitate in Caietul de Sarcini ?i de
costurile aferente realizarii acestor servicii.

Oferta financiara va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor.
Oferta financiara va fi prezentata in lei, fara TV A.
Oferta va respecta cerinfele caietului de sarcini, a$a cum a fost prezentat mai sus.
Oferta va fi elaborata astfel incat sa confina in mod clar $i fara echivoc toate serviciile solicitate mai sus.

intocmirea ofertei prestarii serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condifiile de munca ^i de

protecfie a muncii conform legislafiei in vigoare.

-SECTIUNEA VIDEOMAPING, FOTO $i VIDEO : Proiecfie video-maping pe turnul cu Ceas (legata de tematica
festivalului ?i de promovarea cetafii), filmSri in timpul Festivalului, proiectii de filme istorice.

-SECTIUNEA CONFERINJE 51 EXPOZITII: 3 conferinfe legate de Sighi?oara p de viafa artistica medievala avand
la baza tema festivalului; Expozifii: de arme medievale, Instrumente muzicale medievale, fotografii cu imagini din edifiile
anterioare ale festivalului, fotografii istorice din Sighi$oara.

Conceptul scenograflc va confine urmatoarele:
Realizarea elementelor decorative p amenajarea taberelor p a spafiilor de desfa?urare a activitafilor artistice

conform conceptului regizoral pentru intreg Festivalul.
Amenajarea spafiului Cetafii cu elementele de decor ale achizitorului.
Realizarea recuzitei pentru prezentare.
Prestatorul va avea in vedere ca proiectul sa se realizeze conform tematicii Festivalului (momentele artistice

propuse sa fie de tip medieval, renascentist sau tradi^ional, fara ingerinfe contemporane p instrumente neconforme cu tipul
festivalului), in conformitate cu tema edifiei (MISTERUL MEDIEVAL), sa respecte cerinfele secfiunilor, programul sa aiba 0
continuitate pe perioada intregii zile.

Pentru conceptul regizoral p scenograflc se vor prezenta de catre ofertant urmatoarele:
•f    Propunerea tehnicS - concept regizoral, proiect program p bugetul pentru secpunea artistica inciuzand toate

cheltuielile aferente acesteia, precum $i conceptul scenografic;
•/    Declarafia pe propria raspundere a prestatorului privind existenfa 51 disponibilitatea personalului calificat pe

durata derularii contractului. De asemenea, se va prezenta diploma de studii, in copie, care sa ateste calificarea in
domeniul regiei de teatru/scenografie;

^ Prestatorul trebuie sa faca dovada experienfelor similare in organizarea de festivaluri medievale - portofoliu

pentru regie artistica;

Ofertanfii vor prezenta propunerea tehnico-financiara pentru organizarea Festivalului Sighi$oara
Medievala finand cont de cerinfele prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pe durata intregului eveniment de:
1)Serviciile minime obligatorii aferente prestarii serviciilor, conform cerinfelor de mai sus.
2)Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanenfa cu reprezentantii

achizitorului.
3)In toate cazuriie, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusiva orice alte servicii, care nu sunt prevazute, dar

care reies pe parcurs ca sunt necesare pentru buna desfa^urare a evenimentului.



1/R: Compartimentul Rela^ii cu Publicul - Nichifor R

Direc^ia Rela^ii Publice $i Comunicare
Oana SITEA

Capitolul VII - CRITERIUL DE SELECJIE

Criteriul de selec^e este: Pre^il eel mai sdizut, in condifiile in care oferta indepline^te cerinfele privind
criteriile de selec^e ^i indeplinirii cerin^elor din Caietul de Sarcini.

Achizifia poate lua forma unui contract
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