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Exemplarul Nr.--_

Rominia, Judetul Mureg, Municipiul Sighigoara, cod 54.54.OC1, Piata Muzeului nr.7
Tel. : O265 -77.12.80 int. 136 ,0265 -77,17.6ia, Fax: 0265 - 77.12.7A

GOMITETUL LOCAL PENTRU SrTUA'lrrt Dr: URGENTA
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CAIET DE SARGINI ",*M}TT''

pentru achizilia unui serviciu cu oblectul
asistenld medicald in perimetrul de desfdsurare a evenimentului cultural-artistic

.,Sdrbdtori de iarnd" in perioada 27 decembrie 2019 - 1 ianuarie 2020,

Capitolul ! - DATE GENERALE

Autoritate contractante

Municipiu! Sighi;oara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg

Telefon : 0265-77 .12.80

Fax: 0265-77.12.78

E-mail : primaria@sighisoara.org. ro

Web: www.sighisoara.org. ro

evenimentului cultural-artistic ,,Sirbitori cle iarni" in perioada 27

decembrie 2019 - 1 ianuarie 2020,
Descrierea succinti a serviciilor: conform prrezentului Caiet de sarcini:
asigurarea asistenlei medicale in perimetrul de desfigurare
Procedura de atribuire: achizilie de servicii de organizare evenimente care

sunt cuprinse in Anexa 2 din Legea 9812016 privind achiziliile publice.

Criteriul de atribuire: ,,Pre[ul cel mai scizut".
Valabilitatea ofertei este de 20 zile de la termenul limiti de primire a
ofertelor.
Valoarea estimati este de 2.000,00 lei, fird TVI\.
Sursa de finantare: Bugetul local pe anul 2019 gii Hot6rrirea Consiliului Local nr.

43128.03.2019 privind aprobarea manifestdrilor culllural-artistice, sociale si

educative organizate de cdtre Municipiul Sighigoara ?n ernul 2019.

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - RegistraturS, in plic sigilat si

P



in 2 exemplare (un exemplar in original gi unul in copie), pe care se va menfiona:

Ofertd pentru procedura de seleclie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii

- Servicii de asistenli medicali in perimetrul de desfigurare a evenimentului cultural-
artistic ,,Sirbdtori de iarni" in perioada 27 decembrie 2019 - 1 ianuarie 2020.

Gapitolu! Il - GAPAGITATEA DE EXERGITARE A&T!V!_rAII!
PROFESTONALE (INBEGTSTRARE)

Persoanele juridice I fizice cu cetSfenia rom6nd vor depune: Certificatul constatator
eliberat de Ministerul Justiliei, Oficiul Registrului Come(ului. Certificatul constatator trebuie
sd certifice faptul cd obiectul de activitate al ofertantului include activitdli principale sau
secundare ce fac obiectul achiziliei publice, Certificatul constertator trebuie sd con[ind
informalii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizati sau copie pe care este
men[ionat pe fiecare pagind in parte ,,conform cu originalul" 9i este semnat de reprezentantul
legat al ofertantului 9i parafat).

Pentru ofertanlii a ciror formi de organizare este alta decit societate comercialS cu
rispundere limitatd sau societate pe actiuni este necesaril prezentarea de documente
edificatoare care sd dovedeasci forma de inregistrare ca persoand fizicd sau juridicd gi, dupi
caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile din lard in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asocialiile gi Fundatiile vor
prezenta actul de ?nregistrare in RegistrulAsocia[iilor gi Fundaliilor, Statul giActul Constitutiv).

Persoanele juridice I fizice strdine vor depune: documente care dovedesc o formi de
inregistrare / atestare ori apartenen!5 din punct de vedere profesional (original sau copie
legalizatd).

Gapitolul lll - GLAUZE GONTRAGTUALE 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 gi in conformitate cu obligaliile asumate
conform prezentului Caiet de sarcini;

2. Se informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror probleme apdrute in
derularea contractului 9i asupra mdsurilc,r luate pentru prestarea
corespu nzdtoare a servici ilor;

3. Sd emitd factura pentru incasarea pre[ului serviciilor prestate, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insoliti de documente justificative din
care sd rezulte prestarea acestora;

4. Sd presteze serviciile in conformitate cu oferta sa gi cu reglementdrile in vigoare
aplicabile obiectului contractului;

5. Pe toatd durata de prestare a contractului, si respecte condi[iile de munci gi

mdsurile de protec[ie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind
securitatea 9i sdndtatea in muncd din RomAnia, precum gi a oricdror alte
reglementdri, in misura in care acestea vor apdrea in perioada de derulare a
contractului;

6. Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor de serviciile pe care le presteazd.
7. in cazul in care din cauza neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertatd autoritatea

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



B. prestatorul este obligat si puni la dispozitia Gomitetului de organizare a

evenimentului date privind personalul care executi serviciul de asistenli
medicati, dotarea, 9i programul de lucru stabilit de conrun acord

ll, Achizitorul se obligd:
1. Si solicite prezenla la gedinlele tehnice de pregitire a evenimentului;

2. S5 puna la dispozilia prestatorului programul evenimentului

3. Sd pund la dispozilia prestatorului perimetrul de rCesfigurare a evenimentului 9i

sd informeze despre particularitdtile fiecdrei localii

4. Sd desemneze persoana / persoanele de contact cU pr-o1se1"1alul prestatorului

pentru primirea gi furnizarea informaliilor privind prestarea serviciilor care fac

obiectul contractul u i ;

S. Sd pldteasci prelul cdtre prestator in termen de nraxim 30 zile de la data emiterii

facturii acestuia, in condiliile in care din documenrtele justijicative atagate rezulti

prestarea serviciilor.

urmeazi a fi achizitionat)

in ultimii ani, Municipiul Sighigoata a fost atdt organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor

proiecte culturale de interes public local al cdror obiectiv general a fost dezvoltarea si

impunerea in congtiinla publicd a vietii culturale din municipiul rrostru.

Obiectivul general in realizarea acestor proiecte Tl constituie afirmarea municipiului

nostru in spatiul cultural al tdrii si nu numai, avdnd m o5lsc'tive specifice creqterea calitSlii

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

in viala culturali sighigoreand.
Av6nd in vedere apropierea Sdrbdtorilor de larnd gi a anului nou, sdrbdtori ce constituie

un eveniment deosebit de important in viala locuitorilor, cu valenle atAt educativ-religioase, c6t

9i recreative, se impune crearea unui cadru festiv specific acestei perioade.' 
in baza Hotdririi Consiliului Local Sighigoara nr. 43128.03.2019, Municipiul Sighigoara

organizeazd Manifestdri specifice Sirbdtorilor de larnd, in perioada2T - 31 decembrie 2019,

tinAnd cont de faptul cd cetdlenii au nevoie 9i de momente prin intermediul cdrora acegtia sd

simtd ci apa(in comunitSlii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documentalii il constituie asigurarea cadrului

necesar pentru desfigurarea in condilii optime a programului cultural-artistic ai a

activitililor conexe evenimentului ,,sirbitori de Iarni", printr-un serviciu de asistenfi

medicali in perimetrul de desfigurare, necesar in perioada 27 decembrie 2019 - 1

ianuarie 2020.

Ofertanlii vor prezenta oferta financiari conform cerinlelor din prezentul caiet de

sarcini.
pentru organizarea evenimentului ,,Manifestiri specifice Sdrbitorilor de larni ",

Mu nicipiul Sighigoara va achiziliona u rmdtorul serviciu :

- Serviciu de asistenfi medicall in perimetrul de desfigurare, necesar in

perioada 27 decembrie 2019 - 1 ianuarie 2020'

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

daci sunt calitativ superioare cerintelor minime din Caietul de sarcini.



Gapitolul V - DESGRIEREA SERVIGIILOR. GERINTE $l SPEGIFIGATII

TEHNIGE

sERVtCil DE ASTSTENTA MEDTCALA gr TNTERVENTTE PRTMARA PENTRU

PERSOANELE PARTTCIPANTE LA ACTIVTTATTLE CUl-TURAL ARTTSTICE 9l
coMERCtALE DrN PERTMETRUL DE DESFA$UnanE A EVENIMENTULUI

Perioada: 27 decembrie 2019 * 1 ianuarie 20?0.

Locatie / Perimetre: Piala "Octavian Goga"

SARGINI:

1. ASTSTENTA MEDTCALA

o lnstalarea unui Punct medical de prim ajuton (autoturism adaptat) in
Piata "Octavian Goga"
o Mdsurarea tensiunii arteriale
o Misurarea glicemiei
o Mdsurarea pulsului gi a nivelului de oxigen din rsdnge

2. TNTERVENTTE MEDTCALA pnlrUanA

. ingr'rjirea plSgilor prin toaletate gi pansament
o Prim ajutor in caz de fracturi, luxalii, entorse
o Prim ajutor in caz de arsuri
. inceperea manevrelor de resuscitatre cardio - respiratorie

3. COOPERARE
. Cooperarea se executi cu toate structurile care asiguri prin Planul unic,

misuri de ordine publici, prevenire gi stingere a incendiilor 9i asistenli
medicali primari

4. ANUNTAREA URGENTELOR CU RISC VITAL $! SOLTCITAREA

EGHIPAJELOR DE AJUTOR MEDICAL SPECIALIZAT PRIN DISPECERATUL DE

URGENTE 112

Valoarea estimativi a achiziliei este de 2.000,00 lei, firi TVA. Pretul va include gi

deplasarea gi instalarea echipamentelor in perimetrul de desfSgurare a evenimentului, in
localia stabiliti.

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnici gi financiari pentru asistenta medicali
9i interventia primari in perimetrul de desfigurare a evenimentului dupi urmitorul
program:

Z,IUA I

DATA

ORA ACTIVITATEA

27 DEC 18.00 - 23.00 Asistenli medicali / lnterventie primari /
Cooperare cu organizatorii gi participantii la eveniment

28 DEC 18.00 - 23.00 Asistenti medicali / lntervenfie primari /
Gooperare cu organizatorii qi participantii !a eveniment

29 DEC 19.00 - 23.00 Asistentd medicali / lntervenlie primari /
Cooperare cu organizatorii 9i participanlii la eveniment



30 DEC 19.00 - 23.00 Asistenti medicali / lntervenlie primari /
Cooperare cu organizatorii 9i participanlii Ia eveniment

31 DEG

2018
23.00 - 00.00 Asistenti medicali / Intervenfie primari /

Cooperare cu organizatorii gi participanlii la eveniment
1 IAN 2019 00.00 - 01.00 Asistenti medicali / lnterventie primari /

Cooperare cu organizatorii gi participantii la eveniment

Ofertantii vor prezenta Propunerea Tehnicd care si respecte cerinlele din caietul
de sarcini gi Propunerea Financiari detaliati pe eveniment gi pe fiecare cerinli.

Capitolul V! - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel inr:at sd n:iasi cd, ofertantul a
inleles complexitatea contractului ce urmeazd a fi atribuit.

Oferta va respecta graficul de asisten[d medicali prezentat mai surs.

Programul final poate suferi mici modificiri, acesta I'iind definitivat gi aprobat de

autoritatea contractatd ulterior semnirii contractului gi respectat intocmai de cdtre prestatorul

de servicii desemnat cAgtigator, fdrd costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. in
acest sens, orice modificare a programului va fi comunicatd prr:statorului cu minim 24 de ore
inaintea datei stabilite.

Oferta va fi elaboratd astfel inc6t si conlind in mod clar gi fdrd echivoc toate serviciile
solicitate mai sus. intocmirea ofertei tehnice, cdt gi prestarea serviciilor se va face cu

respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiliile de munci 9i de proteclie a muncii in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE!
Ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incor<>ctd gi/sau neaplicabila gi/sau

incompletd la prezentul caiet de sarcini va fi exclus din proced'ura de achizifie publicd, oferta

considerdndu-se neconforma (ca nu satisface in mod corespunzdtor cerinlele caietului de

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

Capitolul Vll - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiard va cuprinde totalitatea prelurilor pentru serviciile necesare realizdrii

obiectului contractului, conform standardelor ;i normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de Tntreaga gami de
servicii prevdzute Tn Caietul de Sarcini 9i de costurile aferenlte realizdrii acestor servicii pe

perioada evenimetului.
Oferta financiard va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi,

dar fdrd a se limita la: salarii/onorariile datoare de citre ofertant salariafilor/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
prestdri de servicii ce face obiectul prezentei proceduri.

Oferta financiard va fi prezentati in lei, cu TVA-ul inclus, pe formularul anexat la
Formularul de ofertd.

Capitolul Vlll - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de selectie este: Preful ce! mai scizut, in crcndiliile in care oferta

indepline$te cerintele privind criteriile de seleclie gi indeplinirea cerinlelor minime din



Achizitia poate lua forma unei
presta serviciul conform programului me

Compartiment

itttOCfutt: lnspector Pr.C., Au rel ian Bidu lescu
- 2 exemplare:

- Ex. Nr. 1 : BUGET CONTABILITATE
- Ex. Nr.2 : CLSU SIGHI$OARA

CivilS, S.S.n/|I 9i P.S.l.,

an B:idulerscu

sau a unei comenzi, iat prestatorul
Tn prezentul Caiet de Sarcini.


