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Specificatii tehnice (caietul de sarcinif
privind achizitia de servicii de oroanizare eveniment - Manifestdri specilice Sdrbdtorilor de larnd din Anexa

nr. 2 la Legea nr. 9A/2ol6,in conformitate cu Norma interni proprie, aprobati prin Dispozilia Primarului
nr.3LO /29.O3.2017

> Date de identificare a instituliei:

Autoritate contractante

Municipiul Sighigoara

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

Telefon: 40 -265 -7 7 L2B0

Faxz 4O-265-771278

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

Denumirea contractului: Servicii de organizare eveniment - Manifestiri specifice

Sirbitorilor de larni.
Descrierea succintd a serviciilor: conform prezentului Caiet de sarcini.

Procedura de atribuire: achizilie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in

Anexa 2 din Legea 98/20L6 privind achizigiile publice.

Criteriul de atribuire: Prelul cel mai scizut.
Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limiti de primire a ofertelor.
Valoarea estimati este de 80.000 lei. firi TVA

Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 2019 9i HotirArea Consiliului Local nr. 43/28.03.2019,

privind aprobarea manifestirilor cultural-artistice, sociale gi educative organizate de citre
Municipiul Sighigoara in anul 2019.

Cod CPV: 79953000-9

Modul de prezentare a ofertelor:
Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Registrature, in plic sigilat gi gtampila!

conlinind: Documentele de calificare. Oferta financiari. in 2 exemplare (un exemplar in original

gi unul in copie), pe care se va menliona:

Oferti pentru procedura de selecgie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii -
Servicii de organizare eveniment - Manifestdri speciftce Sdrbdtorilor de larnd.

capitolut II - CAPACITATEA pE EXERCITARE A ACTTVTTATII PROFESIONALE

Persoanele juridice/ fizice cu cetdlenia romAni trebuie si detini: Certilicatul constatator eliberat de

Ministerul justifiei, Oficiul Registrului Comerfului. Certificatul constatator trebuie sd certifice faptul ci obiectul de

activitate al ofertantului include activitigi principale sau secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certificatul

constatator trebuie si conlini informalii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizati sau copie pe

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

ofertantului gi parafat).



Pentru ofertanfii a ciror formi de organizare este alta decet societate comerciald cu rispundere limitati sau
societate pe acliuni este necesari prezentarea de documente edificatoare care si dovedeascl forma de inregistrare ca
persoani fizici sau juridici gi, dupi caz, de atestare ori apartenenli din punct de vedere profesional, in conformitate
cu prevederile din Iare in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asociafiile 9i Fundaliile vor prezenta actul de
inregistrare in Registrul Asocialiilor gi Fundagiilor, statul 9i Actul constitutiv].

Persoanele juridice/ fizice sffaine vor depune: documente care dovedesc o formi de inregistrare/ atestare
ori apartenenld din punct de vedere profesional [original sau copie legalizati).

Capitolul III - CLTUZE CONTRACTUALE OBIGATORII

^ Contractul se incheie pe o perioadi de maim 30 de zile.
l Prestatorul se obligi:

1. Si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data convenite $i in conformitate cu
obligatiile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

2. Si asigure calitatea artistici a spectacolelor ti condifiile necesare indeplinirii intocmai a
obligagiilor asumate;

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

4, Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror probleme apirute in derularea contractului
gi asupra misurilor luate pentru prestarea corespunzitoare a serviciilor;

5. Si emiti facturile fiscale pentru incasarea prelului serviciilor prestate dupi cum urmeazi:
- Factura fiscali penku serviciile logistice, la data recep;ionirii acestora, respectiv montare sceni gi

echipament scenotehnic;
- Factura fiscali pentru serviciile de prestagii artistice, la incheierea evenimentului, inso;iti de

documente justificative din care si rezulte prestarea acestora;
6. Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa gi cu reglementirile in vigoare aplicabile

obiectului contractului;
7. Sd respecte programul de desEgurare a concertelor/evenimentului, comunicat de achizitor;
B. Si asigure transportul, cazarea, masa, paza ti protecfia artigtilor, precum gi echipamentului

logistic;
9' Pe toate durata de prestare a contractului, si respecte condigiile de munci gi misurile de proteclie

a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea gi sinitatea in munci din
RomAnia, precum gi a oriciror alte reglementiri, in misura in care acestea vor apirea in perioada
de derulare a contractului;

10. Prestatorul este pe deplin rispunzitor de serviciile pe care le presteazi. in cazul in care din cauza
neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertati autoritatea contractantA suferi prejudicii, atunci
prestatorul va pHti de indat6 contravaloarea prejudiciilor create.

1'1-' Si asigure prezenta artigtilor conform programului pus la dispozilie de Achizitor.a Achizitorul se obligl:
1. Si puni la dispozifia prestatorului locagia in care se va desfdgura evenimentul;
2. Si desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau

furnizarea informaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
3. Sd pliteasci prelul cetre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturilor fiscale,

in condi!iile in care din documentele iustificative atatate rezulti prestarea serviciilor.

CaPitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliati a serviciului ce urmeazi a fi achizilionat)

Municipiul Sighigoara este un reper european prin viafa sa culturali dinamici, vibranti, care spriiine
experimentarea gi inifiativa. Cultura reprezinti un factor transversal in organizarea comunitifii, devenind motorul
transformirii sociale gi regeneririi urbane.

in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atAt organizatorul, cat ti co-organizatorul unor proiecte culturale
de interes public local al ciror obiectiv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtiinla publici a viegii culturale
din municipiul nostru.

Comunitatea sighigoreani a dezvoltat un spaliu multicultural promifitor. Atmosfera este favorabild
politicilor multiculturale gi unor modele de bune practici ln ceea ce privette implementarea politicilor multiculturale.
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AvAnd in vedere apropierea Sirbitorilor de Iarni, sirbitori ce constituie un eveniment deosebit de
important in viata locuitorilor, cu valenle atat educativ-religioase, cAt 9i recreative, se impune crearea unui cadru
festiv specific acestei perioade.

Spiritul sirbitorilor este de fapt magia care ne vrijegte tot anul. Indiferent de vdrsti, peste 90% din oamenii
care sirbitoresc Criciunul gi Anul Nou consideri ci luna decembrie este cea mai frumoasi luni din tot anul. Aceasti
fascinalie pentru sirbitorile de iarni se dezvolti inci din copilirie.

in baza HotirArii Consiliului Local Sighigoara nr. 43/28.03.2019, Municipiul Sighigoara organizeazd
Manifestiri specifice Sirbitorilor de larn5, in perioada 27 - 3L decembrie 201"9, ginAnd cont de faptul ci cetilenii au
nevoie gi de momente prin intermediul cirora acegtia si simti ci apa4in comunitilii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documenta;ii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru organizarea gi
desfigurarea,,Manifestirilor specifice Sdrbitorilor de Iarni".

Pentru organizarea,,Manifestirilor specifice Sdrbdtorilor de Iarni", Municipiul Sighigoara va achizi;iona
serviciul de organizare de eveniment.

Ofertanfii vor prezenta propunerea financiari conform cerinfelor din prezentul caiet de sarcini.
Cerinfele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate minimale. Neindeplinirea de citre oricare

din ofertanli a uneia, sau mai multor cerinle determind respingerea ofertei ca neconformi.

Caoitolul V - DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE

Coordonatele evenimentului:
1, Perioada de desfi$urare: 27 - 31 decembrie 2019
2, Locul de desfgurare: Piata Octavian Goga

Prestatorul va trebui si presteze servicii de organizare de eveniment dupi cum urmeaz5:

A. SERVICTT DE PRESTATIIARTISTTCE

Prestatorul va presta servicii de prestalii artistice care vor include contractarea artisfilor/trupelor astfel

incAt, pe parcursul perioadei Manifestirilor specifice Sirbitorilor de Iarni si se desftgoare un program cultural-

artistic specific Sirbitorilor de larni, cuprinzAnd o seari folcrorici susginuti de un numir de minim 6 artigti gi

5 concerte cu o durati de minim 45'/reprezentafie, care va include:

) 1 concertde muzici etno-pop

D 1 concert de muzici pop-dance

F 1 concert de muzici country-pop

D 1 concert de muzici pop-hits

D Prezentarea evenimentului in perioada 27 -31 decembrie 2019

Prestatorul va asigura programul cultural-artistic specific Sirbitorilor de larni, in perioada 28-31

decembrie 2019, cu prezentarea detaliati a modului de derulare a programului cultural - artistic. Achizitorul are

dreptul de a introduce in program momente cultural - artistice.

SERVIqI DE LOGISTICA

Montare/ demontare sceni gi echipament scenotehnic:
Perioada: 27 - 31 decembrie 2019

Locafie: Piala Octavian Goga.

/ Podium sceni 60 mp. Mirime: : lungime 9m x llgime 6m x inilfime 1,3m



Scena va avea un decor specific Sirbitorilor de Iarni, pe podium, in partea din fa;i gi pe acoperigul acesteia
gi va fi previzuti cu tunuri de cilduri.

D Instalalie de lumini:
/ Mixer Lumini
r' Moving Head Beam : 230 W - 6 buc
,/ Led Par 67: B buc
,/ Theater PC: 4 buc

Coflet trifazic conf norme Euro

tehnic al artigtilor propugi.

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

Prestatorul va asigura paza scenei gi a echipamentului scenotehnic.

Ofertanlii vor prezenta propunerea tehnico-financiari pentru organizarea evenimentului
Manifestiri specifice Sirbitorilor de larne }inand cont de urmitoarele cerinle:

,/ Asigurarea prezenlei artigtilor gi susfinerea reprezentaliilor
'/ Transportul, masa, cazarea gi paza artigtilorsuntin sarcina prestatorului.
/ Prestatorul are obligalia de a redacta un deviz detaliat asupra modului din care si rezulte modul

de indeplinire a obligatiilor
'/ va asigura prezenla artigtilor, suslinerea spectacolelor, prezentarea programului artistic
'/ are obligafia si achite taxele/ remuneraliile privind drepturile de autor gi drepturile conexe in

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

'/ va prezenta in oferta tehnico - finaciari un program artistic detalia! cu precizarea artigtilor /
trupelor ce vor performa pe zile gi ore.

Ofertanlii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte ceriniele din caietul de sarcini qi
detaliati pe eveniment.

Prestatorul va fi resoonsabil pe durata intregului eveniment de:

1l Serviciile minime obligatorii aferente organizirii evenimentului vor fi: programul artistic gi servicii de
logistici, conform cerinlelor de mai sus.

2) Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanenld cu reprezentanlii
achizitorului.

3) in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivi orice alte servicii, care nu sunt previzute,
dar care reies pe parcurs ca sunt necesare pentru buna desfEgurare a evenimentului. Tot in sarcina
prestatorului sunt serviciile de pazi pe perioada evenimentului.

Capitolul vI - MODUT DE EUTBORARE A OFERTEI TEHNICO - FINANCIARE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnico-financiare astfel incAt si reiasi ci, ofertantul a infeles
complexitatea contractului ce urmeazi a fi atribuit.

Oferta financiari va cuprinde totalitatea preturilor pentru serviciile necesare realizdrii obiectului
contractului, conform standardelor gi normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va }ine seama de intreaga gami de seryicii previzutd 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, dar Eri a se limita
la: salarii/onorariile datoare de citre ofertant salariagilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prestarea serviciilor gi

taxele 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 prezentei proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, Eri TVA.

Oferta va respecta cerinlele caietului de sarcini, aga cum a fost prezentat mai sus.

Oferta va fi elaborati astfel incat se conline in mod clar gi Eri echivoc toate serviciile solicitate mai sus.

intocmirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condigiile de munci
gi de proteclie a muncii conform legislayiei in vigoare.
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ATENTIE!

0fertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd Si/sau neaplicabild Si/sau incompletd la prezentul
caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizigie publicd, oferta considerilndu-se neconformd (cd nu satisface tn
mod corespunzdtor cerinfele caietuIui de sarcini), potrivit art 215 alin. (5) din Legea nr. 9B/2016).

Capitolul VII - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de selec[ie este: Pre[ul cel mai scizut, in condi;iile in care oferta indeplinegte cerinlele privind
criteriile de selecfie gi indeplinirii cerinfelor minime din Caietul de Sarcini.

Achizilia poate lua forma unui contract, iar prestatorul va presta serviciul conform prezentului Caiet de
sarcini.

Prestatorul trebuie si aibi experien!5 in organizarea de evenimente/festivaluri similare.
Prestatorul trebuie sd dispuni de personal cu experienle gi calificat pentru implementarea
evenimentului.

Direcgia Relalii Publice gi Comunicare
Oana Sitea ,/a+{i

i7R: Copm Culturi, Sport 9i inviyimAnt - Nicoleta Maior


