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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia de servicii de organizare spectacol cultural-artistttc din Anexa nr. 2 la Legea nr. 98,t261|,^n

conformitate cu Norma interni proprie nr. 6.316/10.03.2OL7 aprobati prin Dispozitia Primarullui nr.
267 /04.04.2Ot7

Capitolul I - DATE GENERALE

> Date de identificare a instituliei:
Autoritate contractante
Municipiul Sighigoara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, SighigozLra, cod. 545400, jud.Mureg
Telefon: 40 -2 65 -7 7 1.280

Fax: 40-265-77 l27B
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

[)enumrrea contractului: Servicii de organizare sper:tacol cultural-artistic - "100 de ani tle la intrarea Armatei

Romine in Sighigoara"

! Descrierea succinti a serviciilor: conform prezentului Caiet de sarcini.
) Procedura de atribuire: achizilie d: servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in

Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achiziriile publice.
) Criteriul de atribuire: Prelul cel mai scizut,
! Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de la termenul limiLi de primire a ofertelor.
) Valoarea estimati este de 30.000 llei.firi TVA
} Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 2018 gi HotirArea Consiliului Local nr, 48/1,6.03.201,8,

modificati prin HotirArea Consiliului Local nr. 165/30.08.2018 privind aprobarea manifestirilor
cultural-artistice, sociale qi educative organizate de ciitre Municipiul Sighigoara in anul 2rlLB.

) Cod CPV: 79953000-9
F Modul de prezentare a ofertelor:

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Registraturi, in plic sigilat gi gtampila!
conlinAnd: Documentele de calificale. Oferta financi:pa in 2 exempla.re (un exemplar irr original
gi unul in copie), pe care se va menfiona:
Oferti pentru procedura de seleclie rle oferte in vederea atribuirii cont.ractului de servicii; Seruicii
de organizare spectacol cultural-artistic.

Capitolul II - CAPACITATEA D]] EXERCITARE It ACTIVITATII PROFESIONALE

Persoanele juridice/ fizice cu ceti!erLia romAni trebuie si defini: Certificatul constatator eliberat
de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comerfului. Certificatul constzrtator trebuie si certifice faptul ci obiectul de
activitate al ofertantului include activitili principale sau secundare ce fac obiectul achizifiei publice. Certificatul
constatator trebuie si confini informalii valabile la data deschiderii ofertelor (original, r:opie legalizati sau copie pe
care este menlionat pe fiecare pagini in parte ,,conform cu originalurl" $l este semnat de reprezentantul legat al
ofertantului gi parafatl.



Pentru ofertangii a cdror formi de crganizare este alta decdt societatr: comerciali cu riispundere

limitati sau societate pe acliuni este necesare prezentarea de documente edificatoare c:rre sd dovedeascir forma de

ir.rregistrare ca persoane fizici sau juridici gi, dupi caz, de atestare ori apartenenli din prunct de vedere profesional,

in conformitate cu prevederile din lari in care oferlantul este stabilit (de exemplu l\sociafiile gi Funrlatiile vor

prezenta actul de inregistrare in Registrul Asociafiilor gi Fundaliilor, Statul gi Actul Constitutiv).

Persoanele juridice/ fizice strdine vor depune: documente care dovedesc o formd de inregistrare/

atestare ori apartenenla din punct de vedere profesional [original sau copie legalizati).

Caoitolul Ill - CUIIUZE CONTRACTUALE OBIGAT'ORII

^ Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 3 luni.
a Prestatorul se obligi:

1. Si presteze serviciul care face obiec:ul prezentului cr:ntract la data conveniti gi in confo,rmitate cu

obligatiile asumate conform prezentului Caiet de sarr:ini;

2. Si asigure calitatea artistici a spectacolului gi condiliile neceserre indeplinirii intocmai a

obligagiilor asumate;

3. Si supravegheze desfigurarea activitifilor care fac obiectul contractului gi si asigure buna

desfSgurare a acestora pe toati durata contractului;

4. Si informeze achizitorul, in timp utrl, asupra oriciror probleme aperute in derularea cr:ntractului

gi asupra misurilor luate pentru prestarea corespunildtoare a serviciilor;
5. Si emiti factura fiscali pentru inca;area prelului serviciului de prestalii artistice, in terrmen de 5

zile lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insofiti de documer:te iustificative dlin care si
rezulte prestarea acestuia;

6. Sd presteze serviciul in conformil.ate cu oferta sa gi cu reglemerLtirile in vigoare aplicabile

obiectului contractului;
7 " Si respecte programul de desftgura:e a programului/evenimentului, comunicat de achiilitor;

B. Si asigure transportul, cazarea, masa gi paza artigtilo,r;

9. Pe toate durata de prestare a contractului, se respecte condiliile de munci gi misurile de protecfie

a muncii, in conformitate cu prevedr:rile legii prlivind securitatea gi sindtatea in munci din

RomAnia, precum gi a oricdror alte reglementiri, in mdsura in care acestea vor apdrea in perioada

de derulare a contractului;
1.0. Prestatorul este pe deplin rispunzitor de serviciile pe care le presteaze. in cazul in car,e din cauza

neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertatd autoritatea contractanti suferi prejudicii, atunci

prestatorul va plSti de indati contravaloarea preiudiciilor create.

11. Si asigure prezenta artigtilor conform programului pus la dispozilie dr: Achizitor.
r Achizitorul se obligl:

1. Si puni la dispozigia prestatorului lrrcalia in care se \/a desfhgura evenimentul;
2. Si desemneze persoana/persoanekr de contact cu pr:rsonalul prestatorului pentru prirrLirea gi/sau

furnizarea informaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

3. Si pund la dispozi[ia prestatorului trn loc amenajat pentru participanfi;

4. Si comunice prestatorului programul spectacolului r:oral;

5. Si pliteasci prelul citre prestator jn termen de ma:<im 30 zile de la data emiterii factu.rii acestuia,

in conditiile in care din documentel: justificative ata$ate rezulte prestarea serviciilor.

Capitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliati a serviciului ce urmeazi a fi achizi[iong$

in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atrit organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor proiecte culturale

de interes public local al ciror obiectiv general a fost lezvoltarea gi irrLpunerea in congtiin;a publici a vielii culturale

din municipiul nostru.
Obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in spaliul

cultural al lerii gi nu numai, avAnd ca obiective specifice cretterea cal:itifii serviciilor publice in domeniul cultural gi

atragerea publicului prin implicarea activi a acestuia in viafa culturali sighigoreani.

Ziua de 21 decembrie are o insemnitate speciali in comunitatea noastrii. Aceasti zi marcheazi un

eveniment istoric important $i anume, 100 de ani de l;, intrarea Armateri RomAne in Sighigoara.

in anul 2018, marcim 100 de ani de la evenimentul politic major al anului l-918: desavArgirea statului

na!ional romAn realizati prin unirea provinciilor romiine$ti cu RomAnia.
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Centenarul este o rememorare a faptelor inaintagilor gi o cuveniti reverenlii fali de jertfele lor de pe

cAmpurile de lupti. Centenarul trebuie sd fie un moment de refleclie profundi a s;ocietifii romAnegti asupra

F,rogreselor realizate de RomAnia in cei 100 de ani s:ur9i de la Mare,a Unire cu nevoi;a de a privi spre viitor 9i a

prroiecta, de ce nu, urmitorii 100 de ani.

in baza HotirArii Consiliului Local Sighigoara nr.48/16.03.2018, modificati prirL HotirArea Consiliului Local

rrr. 165/30.08.201,8, Municipiul Sighigoara organizeazdevenimente sper:ifice sirbitoririi (lentenarului Marii Uniri.

Obiectivul general al acestei documentafii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru desfeturarea

evenimentului ,,100 de ani de la intrarea Armatei Rom6ne in Sighigoara" prin asigurarea serviciilor artistice:

) Servicii de organizare spectacol cultrrral-artistic cu o durati de 3 h, in ilata de 2L decembrie 2018,

care va include:
. 3 recitaluri de muzici folcloricd;

o dansuri folclorice;
. cantece Patriotice;
. colinde.

programul artistic va fi suslinut de minimunr 3 interpreli consacrali de muzici folclorici, un ansamblu de

dansuri folclorice gi un grup vocal.

De asemenea, prestatorul va asigura prez€ntarea evenimentului organizat de achizitor, in data de 21

rlecembrie 2018 gi va organiza o Hori a Unirii in Parcul Unirii din centrul munic\riului Sighigoara, inainte de

iinceperea spectacolului.

Ofertanlii vor prezenta propunerea finant:iari conform cerin[elor din prezentul caiet de szrrcini.

Pentru organizarea evenimentului "100 de arLi de la intrarea lirmatei RomAne in Sighigoara", Mun.icipiul

Sighigoara va achiziliona urmitorul serviciu:

1) Serviciul de organizare spectacol cultural-artisti,c cu o durati de 3 h, in data de 2 1 decembrie

2018 9i Prezentare eveniment.

Cerinlele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi. considerate minimale. Neindeplinirea de

cdtre oricare din ofertanli a uneia, sau mai multor cerinle determiini respingerea ofertei ca neconfirrmi'

Capitolul V - DESCRIEREA SERVIOII.OR. CERINTE

A. SERVIoI DE PRESTATII ARTISTICE

1). Spectacol cultural-artistic cu o durati de 3 h

Dataz2l decembrie 2018
Locul de desfigurare: Sala de Spectacole Mihai Eminescu

prestatorul va presta servicit de organizare s per:tacol culturall-artistic care vor include:

o 3 recitaluri de muzici folclorici cu o durati de minim 30 min.lfiecare;

o dansuri folclorice;
o cdntece patriotice;

. colinde.
Programul artistic va fi susfinut de minimum l1 interpreli cr:nsacrali de muzici folcloricd, un zinsamblu de

dansuri folclorice gi un grup vocal.

De asemenea, prestatorul va asigura pre?,entarea evenimentului organizat de achizitor, in data de 21

decembrie 2018 gi va organiza o Hori a Unirii in Parcul Unirii din centrul Municipiului Sighigoara, inainte de

inceperea spectacolului.

Valoarea totala esdmata a achiziliei este de 30.000 lei. (fird TVAJ. reprezentAnd contravaloarea serviciilor

Drestate.

Ofertanlii vor prezenta propunerea tehnico-financiari pentru organizarea spectacolului cultural-

artistic !inAnd cont de urmitoarele cerin[e:



'/ Asigurarea prezenlei artigtilor, prezontarea spectacolului cultural-artistic ti organizare;a horei in
Parcul Unirii.

'/ Transportul, masa, cazarea gi paza ar':igtilor sunt in sarcina prestatoruh.ri.
'/ Prestatorul are obligafia de a redzLcta un deviz din care si rezulte

obligagiilor
modul de indeplinire a

Are obligagia se achite taxele/ remunerafiile privind drepturile de autor $i drepturile,lonexe in
conformitate cu dispozifiile legale in rzigoare.

Va prezenta in oferta tehnico - finaciari un pr0gram artistic detaliat, cu precizarea artigtilor /
trupelor ce vor performa.

ofertan!ii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte cerinlele din caietul de sarcrini sidetaliati pe fiecare cerinli.

Prestatorul va fi responsabil pe durata intregului eveniment de:

Serviciile minime obligatorii aferente orgalrizirii evenimentului vor fi: programul artistic, conform
cerinlelor de mai sus.

Prestatorul va desemna un coordonator de e,reniment care vit colabora in per.manenfi cu reprezentanfii
achizitorului.
in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivd orice alte servicii, care nu sunt prevazute,
dar care reies pe parcurs ci sunt necesare pentru buna desEgurare a evenimentului. Tot in sarcina
prestatorului sunt serviciile de pazi pe perioada evenimentului.

Capitolul VI - MODUL DE ELABORI\RE A OFERTEI'TEHNTCO - FINANCIARE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnir:o-financiare astfel incat sA reia:;i ci, ofertantul a inteles
complexitatea contractului ce urmeazd a fi atribuit.

Oferta financiard va cuprinde totalitatea pregurilor pentru serviciile necesare realizirii obiectului
contractului, conform standardelor gi normativelor in vi5;oare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gami de servicii prerrizuti in
Caietul de Sarcini gi de costurile aferente realizirii acestor servicii pe perjoada evenimetul-ri.

oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, dar Idri a se limita
la: salarii/onorariile datoare de citre ofertant salarialilcr/colaboratorilor sii, responsabill cu prestarea ser,iziciilor 9i
taxele datorate catre bugetul consolidat al statului, pre:um ti orice taxr:, impozite, cheltuieli generate de rgi pentru
executarea contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezentei Frroceduri.

Oferta financiarl va fi prezentate in lei, trrd TVtl.
Oferta va respecta cerinfele caietului de sarcini, ata cum a fost prezentat mai sus.
oferta va fi elaborati astfel incAt si conlini irr mod clar gi fEri echivoc toate serviciile solicitate mai sus.

intocmirea ofertei prestirii serviciului se va face cu respoctarea regulilor obligatorii referitrrare la condiliile cle munci
gi rle proteclie a muncii conform legislafiei in vigoare.

ATENTIE!
ofertantul care prezintd o ofertd (documentafre.) incorectd si/sau neaplicabild si/sau incompletd Ia prezentul

cotet de sarcini va fi exclus din procedura de achizigie publicd, oferta considerandu-se neconformd (cd nu satisface tn
mcd corespunzdtor cerinfele caietului de sarcini), potrivit zrL 215 alin. (5) rtin Legea nr.98/2016).

Capitolul VII - CRTTERIUL DE SELIECTIE

Criteriul de selectie este: Pre[ul cel mai scilut, in condi;iile in care oferra ind,eplinegte cerinlele privind
criteriile de seleclie gi indeplinirii cerin;elor minime din Caietul de Sarcini.

Achizifia poate lua forma unui contract, iar p|estatorul va prersta serviciul coniorm prezentului Caiet de
sarcini.

Direclia Relafii publice ;;i Comunicare
Oana Sitea

<\,-\+t"
i/R: Compartiment Culturi, Sport, invigdmant - Maria Boian
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