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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de prestalii artistice din Anexa nr. 2 la Legea nr, 98/20lt6,in

conformitate cu Norma interni proprie aprobati prin Dispozilia Primarului nr. 310/29,03.2019

Capitolul I - DATE GENERALE

Autoritate contractanti
Municipiul Sighiqoara
Adresa: P-!a Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg

Telefon: 40-265-7 7 7280

Fax: 40-265-777278
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

cuprinse in Anexa 2 din Legea 98/2076 privind achiziliile publice.

43/28.03.2079 privind aprobarea manifestirilor cultural-artistice, sociale gi educative

organizate de citre Municipiul Sighiqoara in anul 2079, cu modificirile ;i completirile

ulterioare.

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Registraturi, in plic sigilat 9i

qtampilat, confinAnd: Documentele de calificare. Oferta financiarS. in 2 exemplare (un exemplar

in original 9i unul in copie), pe care se va menfiona:

Oferti pentru procedura de selecgie de oferte in vederea atribuirii contractului de

servicii - Servicii artistice pentru evenimentul "Ziua Nalionald a Romdniei ".
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CAPitOIUI II - CAPACITATEAM]IVITATII PR()I'ESIONALE (iNRIjGIS'TRARE).

Aprobart,
Primar

U



Persoanele juridice/ fizice cu cetelenia romAni trebuie si depind: Certificatul constatator
eliberat de Ministerul Justifiei, Oficiul Registrului Comerfului. Certificatul constatator trebuie sii certifice
faptul ci obiectul de activitate al ofertantului include activiteli principale sau secundare ce far; obiectul
achiziliei publice. Certificatul constatator trebuie si conlind informalii valabile la data dc.schiderii
ofertelor (original, copie legalizatl sau copie pe care este menlionat pe fiecare pagini in parte ,,conform
cu originalul" ;i este semnat de reprezentantul legat al ofertantului gi parafat).

Pentru ofertanlii a caror lbrml de organizare este alta dec6t societate comerciald cu rispundere
limitati sau societate pe acliuni este necesari prezentarea de documente edificatoare care si dorvedeasci
forma de inregistrare ca persoani fizici sau juridici qi, dupi caz, de atestare ori apartenenlli din punct de
vedere profesional, in conformitate cu prevederile din lari in care ofertantul este stabilit (de exemplu
Asociafiile gi Fundaliile vor prezenta actul de inregistrare in Registrul Asocialiilor gi Fundaliilor', Statul gi

Actul Constitutiv).
Persoanele juridice/ flzice striine vor depune: documente care dovedesc o formi de

inregistrare/ atestare ori apartenenli din punct de vedere profesional (original sau copie Iegalizirti).

Capitolul III - CTAUZE CONTRACTUATE OBIGATORII

Prestatorul se obligi:
1. SI asigure un spectacol inedit de muzici gi dans folcloric, cu o durate de th30, in data de 1

decembrie 2019;

2. Sd asigure minim un ansamblu de dansuri care si prezinte minim 4 suite de dansuri;
3. Si asigure minim opt soligti gi gase instrumentigti;
4. Si presteze serviciul care face obiectul prezentului contract la data convenite gi in conformitate

cu obligaliile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;
5. Si asigure calitatea artistici a spectacolului gi condiliile necesare indeplinirii intocmai a

obligagiilor asumate;

6. Si supravegheze desfSgurarea activitilii care fac obiectul contractului gi si asigure buna
desfipurare a acestuia pe toati durata contractului;

4 Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriciror probleme apirute in derularea
contractului $i asupra misurilor luate pentru prestarea corespunzitoare a serviciului;

5 Si emiti factura pentru incasarea prelului serviciului prestat, in termen de 5 zile lucritoare
de la incheierea evenimentului, insoliti de documente justificative din care si rezulte
prestarea acestuia;

6 SA presteze serviciul in conformitate cu oferta sa $i cu reglementirile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;

7 Si respecte programul de desfigurare a evenimentului, comunicat de achizitor;
8 Se asigure, pe cheltuiala sa, transportul, cazarea, masa, paza artistilor;
9 Pe toati durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de munci gi misurile de

proteclie a muncii, in conformitate cu prevederile Iegii privind securitatea gi sindtatea in
munci din RomAnia, precum gi a oriciror alte reglementiri, in misura in care acestea vor
aplrea in perioada de derulare a contractului;

10 Prestatorul este pe deplin rdspunzitor de serviciul pe care il presteazi. in cazul in care din
cauza neindeplinirii serviciului la calitatea ofertati autoritatea contractanti suferi prejudicii,
atunci prestatorul va pldti de indati contravaloarea prejudiciilor create.
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Achizitorul se obligd:
1,. Si puni la dispozilia prestatorului localia in care va fi prezent spectacolul;

2. Si desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru

primirea gi/sau furnizarea informaliilor privind prestarea serviciului

3. SI puni la dispozilia prestatorului un loc amenajat pentru artisti;
4. Si comunice prestatorului programul evenimentului;

5. Si pl5teasci prelul citre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii
acestuia, in condiliile in care din documentele justificative atatate rezultd prestarea

serviciului.

Capitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliati a serviciului ce urmeazi a Ii achizifionat)

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezinti firi doar gi poate evenimentul principal al

istoriei RomAniei, a fost gi va rimAne pagina cea mai sublim5 a istoriei romAnegti. Miretia sa sti in faptul

ci desivArgirea unititii nationale, este fapta istorici a intregii natiuni romAne.

Prin legea nr. 10 din 31. iulie 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptatd ca zi nalionali 9i

slrbitoare publici in RomAnia. Aceastl prevedere a fost reluatl de Constitutia Rominiei din 1991,

articolul 12, alineatul 2.

Aniversarea Zilei Nalionale a RomAniei la 1 Decembrie este prilej de rememorare a jertfei

inainta;ilor gi a luptei pentru constituirea statului national romAn, totodati confirmarea identititii gi

tradifiilo r nationale.
Art. 1, alin, [2J din Legea nr. 73612074 prevede c6 "Ziua Na;ionali a RomAniei va fi marcati de

autoritSlile publice centrale 9i locale gi de celelalte institufii ale statului prin organizarea unor programe

gi manifestiri cultural-educative cu caracter evocator gi gtiin;ific, consacrate istoriei patriei, precum gi

ceremonii militare specifice, organizate de Ministerul Apiririi Na;ionale, Ministerul Afacerilor Interne gi

de celelalte institulii din sistemul de apirare, ordine publici gi siguran!5 nalionali".

in contextul marcirii Zilei Nationale a RomAniei, Municipiul Sighigoara va organiza un spectacol

inedit de muzici gi dans folcloric. Duminici, 1 Decembrie 2019, scena Silli de spectacole Mihai Eminescu

va fi inundati in melodii, ritmuri, acorduri, pagi gi costume populare romAnegti .

Obiectivul general al acestei documentatii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru

desfSgurarea unui Spectacol folcloric cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in data de 1 Decembrie 2079

prin asigurarea:

- prezentei artigtilor care vor susline un spectacol folcloric in data de 1 decembrie 2079:

un ansamblu folcloric, opt artigti.

Ofertantii vor prezenta propunerea financiari conform cerinlelor din prezentul caiet de

sarcini.

Pentru organizarea Zilei Nagionale a Romaniei, Municipiul Sighigoara va achiziliona urmitorul serviciu:

1). Servicii de prestalii artistice: spectacol folcloric cu o durati de minim th30' de minute,

9i anume: un ansamblu de dansuri folclorice, opt soligti gi gase instrumentisti
Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare daci sunt

calitativ superioare cerinfelor minime din Caietul de sarcini,

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

tRl



Capitolul V - DESCRIEREA SERVI$IILOR. CERINTE

A. SERVTCTT DE PRESTATII ARTISTICE
Spectacol folcloric cu o durati de minimum th30

Data: 1 decembrie 2019

Localie: Sala de spectacole "Mihai Eminescu"

I. Va fi achizilionat serviciul de prestalii artistice - spectacol inedit de muzici gi dans
folcloric, cu o durati de th30, in data de 1 decembrie 2079;,

Valoarea totali estimati a achizitiei este de 15.000 lei. (firi TVA). contravaloare prestalii
artistice.

Prestatorul are obligafia de a redacta un deviz detaliat asupra modului din care sd rezulte modul
de indeplinire a obligafiilor.

Prestatorul are obligalia si achite taxele/ remuneraliile privind drepturile de autor.gi drepturile
conexe in conformitate cu dispoziliile Iegale in vigoare.

Ofertanlii vor prezenta propunerea financiari pentru organizarea evenimentului 1inand
cont de urmiitoarele cerinte minime:

'/ Transportul, cazarea gi masa artigtilor la localia menlionate care sunt in sarcina
prestatorului.

{ Paza artigtilor este in sarcina prestatorului.

Ofertanfii vor prezenta Propunerea Financiartr care si respecte cerinlele din caietul de
sarcini gi detaliati pe eveniment.

Prestatorul va fi responsabil pe durata intregului eveniment de:
1) Serviciile minime obligatorii aferente organizirii evenimentelor, vor fi: asigurarea participerii

artigtilor, conform cerinlelor de mai sus.

2) Prestatorul va desemna un coordonator de eveniment care va colabora in permanenli 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 - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

Este obligatorie intocmirea propunerii financiare astfel inc6t si reiasi ci, ofertantul a inleles
complexitatea serviciului pe care urmeazl s5-l presteze.

Oferta financiari va cuprinde totalitatea preturilor pentru serviciile necesare realizirii prestirii
servicilor, conform standardelor 9i normativelor in vigoare.

Oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, dar
firi 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 prestiri de servicii ce face obiectul
prezentei proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, fEri TVA-ul, pe formularul anexat Ia Formularul de ofertS.
Oferta va respecta cerinfele prezentului caiet de sarcini

Programul poate suferi mici modificiri, acesta fiind definitivat gi aprobat de autoritatea
contractata ulterior emiterii comenzii $i respectat intocmai de citre prestatorul de servicii desemnat
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cAgtigitor, f5ri costuri suplimentare pentru autoritatea contractante. in acest sens, orice modificare a
programului va fi comunicate prestatorului cu minim 24 de ore inaintea datei stabilite.

Oferta va fi elaboratd astfel incAt si conlini in mod clar gi firi echivoc toate serviciile solicitate
mai sus, intocmirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare
la condiliile de munci gi de protec[ie a muncii conform legislaliei in vigoare.

ATENTTE!

Ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd Si/sau neaplicabitd Si/sau incompletd la
prezentul caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizilie publicd, oferta considerAndu-se neconformd
(cd nu satisface tn mod corespunzdtor cerinlele caietului de sarcini), potrivit arL 215 atin. (5) din Legea nr.
e8/2016).

Capitolul VII - CRITERIUT DE SELECTIE

Criteriul de selectie este: Pretul cel mai scizut, in condiliile in care oferta indeplineqte
cerinfele privind criteriile de selecfie 9i indeplinirii cerinfelor minime din Caietul de Sarcini.

Achizilia va lua forma unei comenzi.

lDireclia Relalii Publice gi Comunicare
Oana SITEA

i/R: Compartimentul Rela{ii cu Publicul - Nicoleta Maior,


