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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de prestatii artistice din Anexa ,,.. 2 la Legea nr. 9g/2016,in

conformitate cu Norma interna proprie nr.6.3t6/1o,o3.2077 aprobatd p.i, nirporigia primarului
nr.267 /O4.O4.ZOt7

Capitolul I - DATE GENERALE

Autoritate contractanti
Municipiul Sighi;oara
Adresa: P-!a Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. S45400, jud.Mureg
Telefon: 40-265-77 LZBO
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cuprinse in Anexa 2 din Legea 9gl2016 privind achiziliile publice.

7. Servicii de prestalii artistice in valoare de 5.56g lei, firi TVA;

48/1'6'03'2018 privind aprobarea manifestirilor cultural-artistice, sociale 9i educative
organizate de citre Municipiul Sighigoara in anul 2018, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara _

stampilat, conlnand:
in original gi unul in copie), pe care se va mentiona:

Oferti pentru procedura de seleclie de oferte in vederea atribuirii contractului de
servicii - servicii artistice pentru evenimentul "ziua Internalionald a personelor vdrstnice.,.

Registraturi, in plic sigilat gi

in 2 exemplare [un exemplar



Persoanele juridice/ fizice cu cetefenia romdni trebuie si delini: Certificatul constatator
eliberat de Ministerul fustiliei, oficiul Registrului comerlului. certificatul constatator trebuie si certifice
faptul cd obiectul de activitate al ofertantului include activitifi principale sau secundare ce fac obiectul
achizifiei publice' certificatul constatator trebuie si conlini informafii valabile Ia data deschiderii
ofertelor foriginal, copie legalizati sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagind in parte ,,conformcu originalul" gi este semnat de reprezentantul regat al ofertantului gi parafat).

Pentru ofertanlii a ciror formi de organizare este alta decAt societate comerciali cu rispunderelimitati sau societate pe acliuni este necesari prezentarea de documente edificatoare care si dovedeasci
forma de inregistrare ca persoani fizicr sau juridici gi, dupi caz, d,eatestare ori apartenenli din punct devederr: profesional, in conformitate cu prevederile din lari in care ofertantul este stabilit (de exemplu
Asocialiile ;i Fundaliile vor prezenta actul de inregistrare in Registrul Asocialiilor 9i Fundaliilor, statul giActul ConstitutivJ.

Persoanele juridice/ fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formi deinregi:;trare/ atestare ori apartenengi din punct de vedere profesional (original sau copie legalizatd].

Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 2 luni.
Prestatorul se obligi:

1' Si presteze serviciul care face obiectul prezentului contract la data conveniti si in
conlormitate cu obligatiire asumate conform prezentului Caiet de sarcini;2' Sr asigure calitatea artistici a spectacolului gi condiliile necesare indeplinirii intocmai a
obligaliilor asumate;

3' Sd supravegheze desfdsurarea activitilii care fac obiectul contractului 9i si asigure buna
desfisurare a acestuia pe toate durata contractului;

4' si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriciror probleme apirute in derularea
contractului gi asupra misurilor luate pentru prestarea corespunzdtoare a serviciului;5' si emiti factura pentru incasarea prelului serviciului p..rtrt, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insotiti de documente justificative din care si
rezu lte prestarea acestuia;

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

7' Si respecte programul de desfSgurare a concertului/evenimentului, comunicat de
achizitor;

8. Si asigure, pe cheltuiala sa, transportul, cazarea,masa, paza artistului;9' Pe toatd durata de prestare a contractului, sd respecte condifiile de muncd gi misurile deprotectie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea gi sinltatea inmunci din RomAnia, precum si a oricdror alte reglementiri, in mdsura in care acestea
vor apdrea in perioada de derulare a contractului;

10' Prestatorul este pe deplin rispunzdtor de serviciul pe care il presteazi. in cazul in caredin cauza neindeplinirii serviciului la calitatea ofertati autoritatea contractanti suferipreiudicii, atunci prestatorul va pliti de indati contravaloarea prejudiciilor create.

Achizitorul se obligi:
7. Si puni la dispozilia prestatorurui localia in care va fi prezent spectacorul;2' sd desemneze persoana/persoanere de contact ., p".ronrlul prestatorului

primirea gi/sau furnizarea informaliilor privind prestarea serviciului care fac
contractului;

3. Si puni la dispozilia prestatorului un loc amenajat pentru artist;

r.

pentru

obiectul
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4. Si comunice prestatorului programul concertului;
5' Si pliteasci prelul citre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii

acestuia' in conditiile in care din documentele justijicative ata;ate rezulti prestarea
serviciului.

in ultimii ani, Municipiul sighigoara a fost atat organizatorut, c6t ;i co-organizatorul unor
proiecte culturale de interes public local al cdror obiectiv general a fost dezvoltarea si impunerea in
congtijnla publici a vietii culturale din municipiul nostru.

obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in
spafiul cultural al larii si nu numai, avand ca obiective specifice cre;terea calitetii serviciilor publice in
domeniul cultural gi atragerea publicului prin implicarea activi a acestuia in viala culturald sighigoreana.

in fiecare an' la 1 octombrie, toate statele membre oNU marcheazi, prin diverse evenimente, Ziua
Internalionali a Persoanelor varstnice, sarbdtoare instituiti in decembrie 1gg0 de Adunarea Generali a
Organizaliei Naliunilor Unite, in baza Rezoluf iei nr. 45/1,06.

in semn de recunoagtere a tot ceea ce inseamni pentru noi, cAt
Municipiul Sighigoara a instituit, in ultimii ani, tradilia serbetoririi zitei
varstniLce, prin organizarea unui moment aniversar pentru a ne reaminti
indiferent de vArsta lor-

in baza Hotirdrii consiliului Local Sighigoara nr. 48/l6.o3.zol8, Municipiul sighi;oara
organiz:eazd evenimetul ,,ziua Interna[ionald a persoanelor vdrstnice,, in data de 1 octombrie 2018,
linend cont de faptul ci cetSlenii au nevoie gi de momente prin intermediul cirora acegtia sr simtd ci
aparfin comunitSfii din care fac parte' organizarea evenimentulu i ,,ziua Internalionald a persoanelor
v6rstnice" are ca scop atat antrenarea cetdlenilor la viala comunitilii, c6t gi oferirea unor momente de
destindere, incercand si mulfumim si aceasti categorie a cetilenilor.

Obiectivul general al acestei documentalii il constituie asigurarea cadrului necesar pentrudesfigurarea concertului din cadrul evenimentului,,ziua Internalionali a persoanelor varstnice,,prinasigura rea:

- Prezenlei artisturui care va sustine r. concertin data de 1 octombrie 201g;

ofertanfii vor prezenta propunerea financiari conform cerinlelor din prezentul caiet desarcini,

Pentru rrrganizarea "ziua Interna[ionald a Persoanelor vdrstnice",Municipiul sighigoara va achizitionaurmdtorul serviciu: 
vrbrrrrvqro vo d

1)' Servicii de prestalii artistice: 1 concert de muzici ugoari cu o durati de minim 45 deminute;

gi pentru intreaga societate,

Internalionale a persoanelor

c6t de valorogi sunt oamenii,



ofertele care se abat de la prevederile caietului de sarcini vor fi luate in considerare daci suntcalitativ superioare cerintelor minime din Caietul de sarcini.
0fertele care contin caracteristici inferioare celor din caietul de sarcini vor fi respinse.

A. SERVICII DE PRESTATII ARTISTICE
Concert cu o duratd de minimum 45 de minute:

Data: 1 octombrie 201g
Locafie: Sala de spectacole ,,Mihai 

Eminescu,,
I. Va fi achizilionat serviciul de prestalii artistice _ 1

de minim 45 de minute, de citre unul din artigti, in

Mihai Constantinescu/ Citdlin Crigan/ Mirabela Dauer

concert de muzici usoari cu o durati
urmitoarea ordine de preferinti:

Prestatorul are obligafia de a
Prestatorul are obligalia de a

de inde,plinire a obligaliilor.

prezenta achizitorului do_vada disponibilitigii artistului.
redacta un deviz detaliat asupra modului din care si rezulte modul

Prestatorul are obligalia sr achite taxele/ remuneratiile privind drepturile de autor gi drepturileconexe in conformitate cu dispozifiile legale in vigoare.

ofertanfii vor prezenta propunerea financiari pentru organizarea
cont del urmitoarele cerinfe minime:

,/ Transportul, cazareasi masa arti;tilor la locatia menlionate sunt,/ paza artigtilor este in sarcina prestatorului.

Ofertanfii vor prezenta propunerea Financiarl
sarcini gi detaliati pe eveniment.

care si respecte cerinlele din caietul de

Serviciile minime obligatorii aferente organizirii evenimentelor, vor fi: asigurarea participiriiartistului, conform ceringelor de mai sus.
Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanenti cureprezentan!ii achizitorului.
in toate cazurile' prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivi orice alte servicii, care nu suntprevdzute' dar care reies pe parcurs cd sunt necesare pentru buna desfigurare a evenimentului.Tot in sarcina prestatorurui sunt serviciile de pazdpe perioada evenimentului.

1)

2)

3)

evenimentului !iniind

in sarcina prestatorului.

astfel inc6t sd reiasi ci, ofertantul a inteles
Este obligatorie intocmirea propunerii financiare

complex:itatea contractului ce urmeazi a fi atribuit.
0ferta financiari va cuprinde totalitatea prelurilor pentru serviciile necesare realizirii obiectuluicontractului, conform standardelor gi normativelor in vigoare.
n'a elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gami de serviciiprev;izute in caietul de sarcini ;i de costurile aferente realiz6rii acestor servicii pe perioada evenimetului.0ferta financiari va acoperi toate costurile ofertanturui cu prestarea serviciilor, cum ar fi, darfiri a se limita la: salarii/onorariile datoare de cdtre ofertant salariatilor/colaboratorilor sii, respor.rsabili

4
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cu prestarea serviciiror ;i taxere datorate catre bugetul consolidat ar staturui, precum si orice taxe,impozite' cheltuieli generate de gi pentru executarea contractului de prestdri de servicii ce face obiectulprezentei proceduri.

ofertd, 
Oferta financiari va fi prezentati in lei, cu TVA-ul inclus, pe formurarul anexat ra Formularur de

oferta va respecta calendarul evenimentelor gi programul asa cum a fost prezentat mai sus.Programul poate suferi mici modificiri, acesta riina definitivat 9i aprobat de autoritateacontractate ulterior emiterii comenzii $i respectat intocmai de cdtre prestatorul de servicii desemnatcd;tigiitor' fdri costuri suplimentare p.n,., autoritatea contractante. in acest sens, orice modificare aprogramului va fi comunicata prestatorului cu minim 24 de ore inaintea datei stabilite.oferta va fi elaborati astfel incat si confini in mod clar gi firi echivoc toate serviciile solicitatemai sus' intocmirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respectarea regulilor obrigatorii referitoarela condiliile de muncS si de proteclie a muncii conform legislatiei in vigoare.

ATENTIE]
ofertantul care prezintd o ofertd (documentalie) incorectd ;i/sau neaplicabild ;i/sau incompletd laprezentul caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizilie puuiica, oferta considerdndu-se neconformd

'iill;'ff'*ce 
in mod corespunzdtor cerinrete caietutuideirriiri''o"ir,r,t art.21s atin. (s) din Lesea nr.

criteriul de seleclie este: Prelul cel mai scizut, in condifiile in care oferta indeplinegtecerinlele privind criteriile de seleclie gi indeplinirii cerinfelor minime din caietul de Sarcini.Achizifia poate lua forma unui contracl
mentiorrat in prezentul caiet de sarcini. 

:' lar prestatorul va presta serviciul conform programului
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Direclia Relagii publice gi Comunicare
Oana SITEA

i/R: Compartimentul Relatii cu publicul _ Nichilor Raluca


