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Nr. L7.442 I ttt / 2,1 21.06,2019

Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind aclhizitia de ggrvicii de inchiriere scend din Anexa nr. 2 la Legea nr. gg/Z}]..6,in conformitate cu
Norma interni proprie nr' 6.316/1ll.O3.2Ol7 aprobati prin Dispozilia Primaruluinr,26T,/O4.O4,2O17

Capitolul I - DATE GENERALE

> Date de identificare a institufiei:
,l\utoritate contractanti
lvlunicipiul Sighigoara

lldresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg
llelefon: 40 -265 -7 7 7280
Itaxt 40-265-771278

Ii-mail: primaria@sighisoara.org.ro

\rVeb: wwwsighisoara. org.ro

Denumirea contractului: Servicii de inchiriere sceni gi a er:hipamentului scenotehnic,
Descrierea succinti a serviciilor: conform prezentului Caiet dte sarcini.
Procedura de atribuire: achizilie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in Anexa 2
din Legea 9Bl2016 privind achizifiile publice.

Criteriul de atribuire: Preful cel mai mic,
\/alabilitatea ofertei este de 30 zile de la termenul timiti de primire a ofertelor.
I/aloarea estimati este de 31.200 lei. firi TVA, din care:

1' Servicii de inchiriere scenil gi echipament scenotehnic in valoare de 31.200 lei.
Siursa de ftnanfare: Bugetul local pe anul 2019 9i Hotirarea Consiliului Local nr. 43128.03.20L9 privincl
aprobarea manifestirilor cultural-artistice, sociale gi educatiue organizate de citre Municipiul Sighigoara
in anul 2019.

Cod CPV': 799S2OOO-?

Il{odul de prezentare a ofertelor:
Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Reigistrature, in plic sigilat gi gtampilat
conliniind: Documentele de calificare. Propunerea tehnicd. Ctferta financiari. in 2 exemplare (un
exemplar in original gi unul in copie), pe care se va menliona:

Oferti perrtru pro(ledura de selecgie de oferte in vederea atribuirii contractului de seMcii - Servicii de lnchiriere
scend gi echipament scenotehnic pentru festivalul ,,sighiroara Medievald 2079".

C^alDitolul II - CAPACITATEA DE EXERCITARE A AcTtvtTATII pRoFEsIoNALE (iNREGTSTRARE)

Persoanelre juridice/ fizice cu ceti;enia romAni trebuie si de;ini: certificatul constatator eliberat de Ministerut
fustifiei, Oficiul Registrului Comerfului. Certificatul constatator trebuie si r:ertifice faptul ci obiectul de activitate a.l
ofertantului includer activitiifi principale sau secundare ce fac obiectul achizifieri publice. Certificatul constatator trebuie sii
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confine informagii 'ralabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizati sau copie pe care este menfionat pe fiecare
pagini in parte,,conform c,u originalul" ti este semnat de reprezentantul legat al ofertantului 9i parafat).

Pentru ol'ertanfii a ciror formi de organizare este alta decAt sociertate comerciali cu rispundere limitat5 sau
societate pe acfiuni este necesare prezentarea de documente edificatoare care se dovedeasci 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 lari in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asocialiile gi Fundatiile vor prezenta actul de inregistrare in
Registrul Asociafiilor 9i Furndaliilor, Statul $i Actul Constitutiv).

Persoanele iuridice/ fizice streine vor depune: documente care dol'edesc o formi de inregistrare/ atestare ori
apartenenti din punct de v'edere profesional (original sau copie legalizati).

l.

Capitolul III - CUIUZE CONTRACTUAI",E OBIGATORII

ContractuLl se incheie pe o perioadi de maxim 2 luni.
Prestatorul se obligl:

1. Si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data conveniti 5i in conformitate cu
obligaliile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

2. Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriciror probleme apirute in derularea contractului ;;i
asupra misurilor luate pentru prestarea corespunzitoare a :;erviciilor;

3. Si emiti factura pentru incasarea prelului serviciilor pre,state, in termen de 5 zile lucritoare de la
incheierea evenimentului, lnsoliti de documente justificative din care si rezulte prestarea acestora;

4. Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa gi cu reglementirile in vigoare aplicabile obiectului
contractului;

5. Si monteze echipamentul scenotehnic in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini;
6. Sa resptlcte reader-ul tehnic al artigtilor comunicatin prealabil de citre achizitor;
7. Si asigure, pe cheltuiala sa, transportul, paza gi proteclia echipamentului scenotehnic;
B. Si demonteze echipamentul scenotehnic in termen de maxirn 24 de ore de la incheierea evenimentului;
9. Pe toatii durata de prestare a contractului, si respecte condifiile de munci gi misurile de proteclie a

muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea 9i sinitatea in munci din RomAniir,
precum 9i a oriciror alte reglementiri, in misura in care aLcestea 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 contractante suferi prejudicii, atunci prestatorul
va pliti de indati contravaloarea prejudiciilor create.

Achizitorul se obligi:
L. Si puni la dispozitia prestatorului localia in care va fi amplasati scena;
2. si puni la dispozifia prestatorului programul de desfigurarr: a evenimentului;
3. Si deselmneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau

furnizarea informaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
4. Si asigure prestatorului energia electrici necesartr fun4ioniirii echipamentului scenotehnic;
5. Si pliteasci prelul citre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia, in

condiliile in care din documentele justificative ata$ate rezult:5 prestarea serviciilor.

fapitolul lV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliatl a serviciurlui ce urmeazii a fi achizilionat)

in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost at6t organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor proiecte culturale de
interes public locerl al ciror obiectiv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtiinfa publici a viefii culturale din
municipiul nostru.

Obiectivurl general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in spaliul cultural al

farii 9i nu numai, avind ca obiective specifice cretterea calitdlii serviciilor publice in domeniul cultural 9i atragerera

publicului prin implicarea activi a acestuia in viala culturali sighigoreanl.

Manifestare emblematicd pentru Sighigoara, Festivalul ,,Sighigoara Medievali" gi-a consolidat, prin succespl

edifiilor anterioarr-', statutul de cel mai eficient mijloc de promovare a imaginii Sighigoarei ca centru cultural de interers

major.
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in baza llotirArii Consiliului Local Sighigoara nr. 43/28.03.2019 privind aprobarea manifestirilor cultural-
artistice, sociale gi educative organizate de citre Municipiul Sighigoara in anul 2019, Municipiul Sighigoara va organiza cea

de-aXXVl-a edilie a Festivalului sighigoara Medievali, in perioada 26-28 iulie i1019.

Edifia cu num5rul XXVI a Festivalului ,,Sighigoara Medievali", va aveil tema "Misterul Medieval" gi are ca obiectiv

valorificarea istoriei oragului pi a identitifii sale culturale prin intermediul artei.

intrucAt obiectivul principal al festivalului este acela de a transforma Sighigoara intr-un centru medieval pe

parcursul celor trei. zile, se vor organiza activitili in spirit medieval care si cup.rindi o viziune unitari gi si aduci un plus de

imagine municipiu) ui Sighigoara.

Obiectivul general al acestei documenta;ii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru desfigurarea
programului artistic al celei de-a XXVI-a edi$e a Festivalului "SIGHISOAXIA MEDIEVATA" prin asigurarea scenei ;ri

scenotehnicii neces;are in perioada 26-28 iulie 2019.

Ofertanlii vor prezenta propunerea tehnici gi financiari conform cerinlelor din prezentul caiet de sarcini,
Pentru organizarea festivalului.sighi$oara tiedievald" Municipiul Sighigoara va achizigiona urmltorul serviciu:
1). Servicii de lnchiriere sceni gi echipament scenotehnic, pentrur momentele artistice;

Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare daci sunt calitativ superioare
cerin;elor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care conlin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

capitoluf v - DESCRIEREA sERVrcIILoR. GERINTE gI SFECTFICATTT rEHNrcE

A" SERVIqI ITCHIRTNT SCENA

Montare sceni qi echipamente necesare:
Perioada: 26-28 iulie 2019

Locagie: Municipiul Sighigoara

Va fi achilrigionat serviciul de inchiriere sceni gi echipament scenotehrrig dupi cum urmeazi:
1. Piaga Cetltii:

o lScentr acoperiti 8m x 5m, cu scari laterali, dotati cu avansceni de 4 m x 2 m ridicatii la inilgime de 0,5 -
tc,Z m,

o lsistem de sunet Line Array + subwoofere cu o putere de miinim 10 Kw;
o lMixer diBital sunet cu minim 32 canale;
. lsistem de microfoane - minim 4 wireless gi minim 4 head set;
o lSistem de microfoane de preluare - minim g;

o iSet stative microfoane- minim 20;
o llnstalalie IT multimedia pentru redare muzici mp3, wav;
o lBackline de sceni - 4 monitoare, Dl box;
o lSistem layher pentru suspendarea sistemului de sune!
o lLumimi convengionale tip Fresnel minim 2 Kw - 12 buc;
o lLumini inteligente 4 X moving head Beam, 16 x par Led 64 F|GB.

2. Piala Sigma:
o lPodium6mx3m;
r lMixer digital minim 8 canale;
o iSonorizare: 2 x 1,000 W;
o lSistem de microfoane - 2 microfoane voce gi 2 head set;
o lLumini in jur de 8000 W- iluminare tip nocturni de areni sportivi.

3. Turnul Clizmarilor:
o lPodium 4 m x 4 m, cu inillime maximi de 40 cm;
o lSonorizare: 2 x 400 W;
o lMixer digital minim 6 canale;
o lsistem de microfoane - 2 microfoane voce gi 2 head set;
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Valoarea estimativi a achiziliei este de 31.200 lei, fdri TVA. Prelul va include paza $i transportul echipamentelor.
Scena, resectiv podiumurile vor fi puse la dispozilia achizitorului in data de 25 iulie 2019.
Prestatorul va asigura transporful echipamentelor necesar: cabluri, distribulii electrice, dimere, conectica

necesari funclionirii instalafiilor de sunet, lumini, treceri peste cabluri intre sceni - regie tehnici, precum gi in spafiill
adiacente scenei, unde este necesari cablarea electrici gi alimentiriile de curent. Tabloul de energie este situat la
aproximativ 50 m.

Prestatorul va asigura, pe intreaga perioadi in care se desEgoari evenimenful, personal tehnic specializat pentru
montare/ demontare precum gi operare a echipamentului, precum $i paza acestuia.

ofertan[iri vor prezenta Propunerea tehnici gi financiari finand cont de urmitoarele cerinle caietului de
sarcini.

ofertan$i vor prezenta Propunerea Tehnicii care si respecte cerintele din caietul de sarcini gi propunere;r
Financiari detaliati pe eveniment gi pe fiecare cerinfi.

Pfeslateful va fi responsabil pe durata intregului eveniment de:

1) Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanenga cu reprezentanlii
achizitorului.
Pentru sutsfinerea momentelor artistice/muzicale prestatorul va asigura scena, cAt gi dotarea acesteia irr
conformitate cu cerinfele minime previzute in prezentul caiet de sarcini.
in tot procesul dr: monta! respectiv de demontat gi in exploatare, se va respecta legislalia in domeniu la dat;r
respectivS. Dezasamblarea scenei gi eliberarea localiei se vor face in termen de 24 ore de la terminare:r
eveniment;ului descris mai sus.
in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivi oriice alte servicii, care nu sunt prevdzute, dar
care reies pe parcurs ci sunt necesare pentru buna desfigurare a evenimentului. Tot in sarcina prestatorului sunl:
serviciile de pazd pe perioada evenimentului .

Caoitolul VI - MODUL DE ELABORARE A OFERIEI TEHNICE

Este obli8latorie intocmirea propunerii tehnice astfel incAt si reiasi ci ofertantul a inleles complexitateeL
conhactului ce urmeazi a fi. atribuit.

Programull final poate suferi mici modiflciri, acesta fiind definitivat gi, aprobat de autoritatea contractata ulterior
semnirii contractului 9i respectat intocmai de citre prestatorul de servicii desemnat cAgtigitor, Eri costuri suplimentarer
pentru autoritatea contractanti. in acest sens, orice modificare a programului va fi comunicata prestatorului cu minim 12
de ore inaintea datei stabilite.

oferta va fi elaboratii astfel incit si conflni in mod clar gi Eri echivoc toate serviciile solicitate mai sus.
intocmirea ofertei tehnice, cat $i prestarea serviciilor se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condifiile.
de munci gi de protecgie a muncii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE!
Ofertantul care prezinti o ofertd (documentafie) incorectd Si/sau neap,licabild Si/sau incompletd la prezentul caiet

de sarcini va fi exdus din procedura de achiziSie publicd, oferta considerdndu-se neconformd (cd nu satisface in mod'
corespunzdbr cerinllele caietului de sarcini), potrivit art 21s alin. (s) din Legea nt. 98/2016).

Canitolul VII - MODUL DE ELABOMRE A OFERTIII FINANCTARE

oferta financiari va cuprinde totalitatea prelurilor pentru serviciile necesare realizirii obiectului contractului,
conform standardelor gi normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gami de servicii previzute in Caietul de
Sarcini gi de costuril.e aferente realizarii acestor servicii pe perioada evenimetulrui.

oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, dar Eri a se limita la:
salarii/onorariile datoare de cirre ofertant salariafilor/colaboratorilor sii, re:;ponsabili cu prestarea serviciilor gi taxele
datorate catre bugertul consolidat al statului, precum ti orice taxe, impozite, r:heltuieli generate de gi pentru executarea
contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, Eri TVA

2)

3)

4)
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Capitolul VrII - CRTTERTUL DE SELESfII

criteriul de seleclie este: Prelul cel mai scizut, in condifiile in care oferta indepline$te cerinrele privinil
criteriile de selecge gi indeplinirii cerinfelor minime din caietul de Sarcini.

Achizifia v'a lua forma unui contract, iar prestatorul va presta serviciul conform programului furnizat de achizitor.

Direclia Relafii Publice qi Comunicare
Oana SITEA -/\J\\r

i/R: Compartimentul ltelafii cu publicul - Nichifor Raluca
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