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coMrrETUL LOGAL PENTRU STTUA'1U!!jIE URGENTA

Nn V - 8 / 258 din 3 decembrie zOtq

Ovidiu-Du

GAIET DE SARCINI

pentru achizilia unui serviciu cu obiectul
ioc de artificii la cumpdna anil.or 291$)**W.

Gapitolul I - DATE GENEBALE

Autoritate contracta nte

Municipiul Sighigoara

Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. $45400, jud.Mureg

Telefon : 0265-77 .12.80

Fax: 0265-77.12.78

E-mail: primaria@sighisoara.org. ro

Web: www.sig hisoara, org. ro

artificii la cumpina anilor 2019 -2A20, trase la diferite iniltimi -si de diferite

calibre

sunt cuprinse in Anexa 2 din Legea9812016 privind achizifiile publice.

ofertelor.

43t28.03.2019 privind aprobarea manifestdrilor cultural-artistice, sociale gi

educative organizate de cdtre Municipiul Sighigoara in anul 2019.

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoaru - Registraturi, In plic sigilat 9i

gtampilat, confinind: Documentele de calificare. Propunefea tehnicd, Oferta financiard. in 2

exemplare (un exemplar in original gi unul in copie), pe care se va menfiona:
.,. ^-^^^-1,,.^ rla aalaa{ia .la afarfa tn rrar{ara:r afrihrririi nnnfranttrlrri rle eenrinii



evenimentului cultural-artistic ,,sirbitori de iarn5" in peri,oada 27 decembrie 2019 - 1

ianuarie 2020.

Gapitolul ll - GAPAGITATEA DE EXERGIT'ARE A ACTI TATII

PROFEST ONALE (iN REG I STRABE)

Persoanele juridice I fizice cu cetilenia romdnd vor de;cune: Certificatul constatator
eliberat de Ministerul Justiliei, Oficiul Registrului Come(ului. C,ertificatul constatator trebuie

sd cerlifice faptul cd obiectul de activitate al ofertantului include activitdli principale sau
secundare ce fac obiectul achizitiei puhlice. Certificatul ,oonstatator trebuie sd conlini
informalii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizatii sau copie pe care este

menlionat pe fiecare pagini in parte ,,conform cu originalul" gi este semnat de reprezentantul

legat al ofertantului 9i parafat).

Pentru ofertanlii a cdror formd de organizare este alta decdt societate comerciali cu

rdspundere limitatd sau societate pe acliuni este flecas?rd prezentarea de documente

edificatoare care sd dovedeascd forma de inregistrare ca persoand fizicd sau juridicd gi, dupi
caz, de atestare ori apartenen[5 din punct de vedere profesional, in conformitate cu

prevederile din [ard in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asociatiile gi Fundatiile vor
prezenta actul de inregistrare in RegistrulAsociatiilor gi Fundatiilor, Statul giActul Constitutiv).

Persoanele juridice I fizice strdine vor depune: docume,nte care dovedesc o formd de

inregistrare / atestare ori apartenenla din punct de vedere profesional (original sau copie

legalizati).

Gapitolul lll - GLAUZE GONTRAGTUI\LE OBIGATORII

Contractul se incheie pe o perioadd de maxim o lund.

l, Prestatorul se obligd:
1. Sd presteze serviciile de asistentd medicald de prim ajutor care fac obiectul

prezentului contract la data convenitd si in conformitate cu obligaliile asumate

conform prezentului Caiet de sarcini;
2. Sa informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror probleme apdrute in

derularea contractului gi asupra mdsurilor luate pentru prestarea

corespunzdtoare a serviciilor;
3. Si emitd factura pentru incasarea prelului serviciilor prestate, in termen de 5 zile

lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insotitra de documente justificative din

care sd rezulte prestarea acestora;
4. Sd presteze serviciile in conformitate cu oferta set gi cu reglementdrile in vigoare

aplicabile obiectului contractului;
5. Pe toatd durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de muncd gi

mdsurile de protec[ie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind
securitatea gi sdnitatea in munci din RomAnia, precum gi a oricdror alte
reglementdri, in mdsura in care acestea vor aprirea in perioada de derulare a

contractului;
6. Prestatorul este pe deplin rdspunzitor de serviciile pe care le presteazS.

7. in cazul in care din cauza neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertatd autoritatea

contractantd suferd prejudicii, atunci prestatorul va plati de indatd contravaloarea
prejudiciilor create.

8. Prestatorul este obligat si puni Ia dispozifier Comitetului de organizare a
evenimentului date privind personalul carre executi jocul de artificii,
dotarea. si proqramul de lucru stabilit de comrun acord



ll. Achizitorul se oblisd:
1. Sd solicite prezenta la gedinfele tehnice de pregitire a evenimentului;
2. Sd puni la dispozilia prestatorului programul evenimentr"rlui

3. Sd puni la dispozitia prestatorului perimetrul de desfdgurare a evenimentului gi

si informeze despre particularitdlile fiecarei loca[ii

4. 56 desemneze persoana / persoanele de contiact cu personalul prestatorului

pentru primirea gi furnizarea informatiilor privind prestarea serviciilor care fac

obiectul contractul u i ;

5. Sd pldteascd prelul cdtre prestator in termen de rnaxim 30 zile de la data emiterii

facturii acestuia, in condiliile in care din documentele justijicative atagate rezultd
prestarea servici ilor.

Gapitolul lV - GAIET DE SARGINI (descrierea detaliati a serviciului ce
urmeazi a fi achizitionat)

Tn ultimii ani, Municipiul Sighigoata a fost atAt organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor
proiecte culturale de interes public local al cdror obiectiv general a fost dezvoltarea Ei

impunerea in congtiinla publicd a vie[ii culturale din municipiul nostru.

Obiectivul general in realizarea acestor proiecte Tl constituie afirmarea municipiului

nostru in spaliul cultural al [5rii gi nu numai, avdnd ca obiec;tive specifice cregterea calitS[ii

serviciilor publice in domeniul cultural gi atragerea publicului prrin implicarea activd a acestuia

in viala culturald sighigoreanS.
Avdnd in vedere apropierea Sirbdtorilor de larnd gi a anului nou, sdrbdtori ce constituie

un eveniment deosebit de important in viala locuitorilor, cu vale,nte at6t educativ-religioase, cAt

gi recreative, se impune crearea unui cadru festiv specific acestei perioade.

in baza Hotir6rii Consiliului Local Sighigoara nr. 43128.03.2019, Municipiul Sighigoara

organizeazd Manifestdri specifice Sdrbatorilor de larn5, in perioada2T - 31 decembrie 2019,

findnd cont de faptul cd cetitenii au nevoie gi de momente prin intermediul cdrora acegtia si
simtd cd apa(in comunitdfii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documentatii il constituie asigurarea cadrului

necesar pentru desfigurarea in conditii optimei a activlitifilor conexe evenimentului

,,SirbItori de larni", printr-un joc de artificii lla cumpina anilor 2019 - 2020.

Ofertanlii vor prezenta oferta financiari conform cerinfelor din prezentul caiet de

sarcini.
Pentru organizarea evenimentului ,,Manifestiri specifice Sirbitorilor de larni ",

Municipiul Sighigoara va achiziliona urmdtorul serviciu:
- Joc de artificii lla cumpina anilor 2019 - 2420.

Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare

dacd sunt calitativ superioare cerinfelor minime din Caietul de sarcini.
Ofertele care conlin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

Gapitolul V - DESGRIEREA SERVIGIILOR. GERINTE Sl SPEGIFIGATI!

TEHNIGE

JOC DE ARTIFICII LA CUMPAruA RruUOR 2019 * 2O2O

Perioada: Marti:31 decembrie 2019 / Miercuri * | iaryuAt!-92020.



Localie: Albia Rdului Tirnava Mare, malul drept, in amonte de pasarela pietonald,

depunerea cte nisip aluvionar din proximitatea luciului de aSrd.

Sarcini:
1. JOC DE ARTIFICII

. Joc de artificii cu produse pirotehnice din clasr=le ll, lll gi lV cu durata de 9 -
10 minute

o Oblinerea de la LS.U. Horea al Jud. Mureg gi rje la l.J. Politie al Jud Mureg a

avizelor necesare jocului de artificii, in conformitate cu prevederile Legii Nr.

12611995

2. COOPERARE
. Cooperarea se executi cu toate structurile oare asiguri prin PIanul unic,

misuri de ordine publici, prevenire gi stingere a incendiilor gi asistenti
medicali primard

Valoarea estimativi a achiziliei este de 10.000 lei, fdrd TVA. Prelul va include
produsele pirotehnice, manopera, transportul cheltuieli de avizare pentru localia
stabiliti.

Ofertanfii vor prezenta propunerea tehnici gi finanr:iari pentru jocul de artificii,
avind urmitoarele caracteristici :

Nr.
Crt.

DENUMIRE PRODUS PIROTEHNIC /
CARACTERISTICI

NUM,AR
DE FOCURI

TNALTTME

E:XP1-OZIE

1. BOMBITE calibru 50 mm 250 focuri 55m
2. BOMBITE calibru 65 mm 12{ focuri 65m
3. BOMBITE calibru 75 mm 50 focuri 85m
4. BOMBITE calibru 100 mm 25 focuri {25 m
5. BATERil BOMBITE

calibru 30 mm iN V
2 X $0 focuri 25m

6. BATERIT BOMBITE
calibru 30 mm iN V, W,Z

10( focuri 25m

7. BATERII BOMBITE calibru 30 mm 75 focuri 25m
8. BA,TERII BOMBITE calibru 25 mm 7 X 45 focuri 25m
9. BAT'ERII BOMBITE calibru 25 mrn 3 X 1p0 focuri 25m

CADENTA DE TRAGERE :

1l2l3l4l 5 FOCURI/s,
in funcfie de calibru

1.2q0 focuri 25-125m

Ofertanlii vor prezenta Propunerea Tehnici care si respecte cerinlele din caietul
de sarcini gi Propunerea Financiari detaliati pe eveniment gi pe fiecare cerinti.

Capitolul Vl - MODUL DE ELABORARE A OFER'IEITEHNICE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel incAt sii reiasd cd, ofertantul a

inleles complexitatea contractului ce urmeazd a fi atribuit.
Oferta va respecta graficul de asisten[5 medicalS prezentat mai sus.

Programul final poate suferi mici modificdri, acesta fiind definitivat 9i aprobat de

autoritatea contractatd ulterior semndrii contractului gi respectat intocmai de cdtre prestatorul



contractanti. in acest sens, orice modificare a programurui va fi comunicatd prestatorului cu

minim 24 de ore inaintea datei stabilite'

oferta va fi elaboratd astfel inc6t si conlind in mod clar 9i firi echivoc toate serviciile

solicitate mai sus. intocmirea ofertei tehnice, cdt gi prestanea serviciilor se va face cu

respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiliile de muncd 9i de proteclie a muncii in

conformitate cu prevederile legale in vigoare'

ATENTIE!
Ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incor'ectd gi/sau neaplicabild gi/sau

incomptetd la prezentul caiet de sarcini va fi exclus din proceclura de achizile publicd, ofetta

consideryndu-se neconformd (cd nu satisface in mod cores,ounzdtor cerinlele caietului de

sarcini), potrivit art.215 atin. (5) din Legea nr' 98/2016)'

oferta financiard va cuprinde totalitatea prelurilor pentru serviciile necesare realizirii

obiectului contractului, conform standardelor 9i normativelor in 'uigoare'

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gami de

servicii prevdzute in caietul de sarcini gi de costurile aferente realizdrii acestor servicii pe

perioada evenimetului'
oferta financiara va acoperi toate costurile ofertantului c;u prestarea serviciilor, cum ar fi'

dar fird a se limita la: salarii/onorariile datoare de cdtre ofertant salarialilor/colaboratorilor sdi'

responsabili cu prestarea serviciiror 9i taxele datorate catre bugetul consolidat al statului'

precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de 9i pentru executarea contractului de

prestdrideserviciicefaceobiectulprezenteiproceduri.
oferta financiard va fi prezentatd Tn lei, cu TVA-ul inclus, pe formularul anexat la

Formularul de ofertd'

criteriuldeseleclieeste:Prelulcelmaiscdzut,incondiliileincareoferta
indeprinegte cerinlere privind criteriile de sereclie gi indeprinirea cerinleror minime din

Caietul de Sarcini.
Achizilia poate lua forma unei contract sau a unei comenzi, iar prestatorul va

presta serviciul conform programului menlionat in prezentul caiet de sarcini'

Compartiment Protectia Civili,

Aurelian Bidulescut*w
itttOClvttt: Inspector Pr.C., AureIian Bddulescu

- 2 exemPlare;
- Ex. Nr. 1 : BUGET CONTABTLITATE
- Ex. Nr.2: CLSU SIGHISOARA


