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Ovidiu

GAIET DE SARGINI

pentru achizilia unui serviciu cu obiectu!

I Nr.

RAVEAN

Rominia, Judeful Mure9, Municipiul sighigoara, cod 54.54.0o, piala Muzeutui nr.7
Tel. : O265 -77.12.AO int. 136 , 0265 -72.12"62, Fax: 0265 - 27.12.78

goulTETUL LOCAL PENTRU ATil pE URGENTA

in

Autoritate contractanti
Municipiul Sighigoara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. S4S4O0, jud.Mureg
Telefon : 0265-77 .12.80

Fax: 0265-77.12.78
E-mail: primaria@sighisoara.org. ro

Web: www.sighisoara.org. ro

perimretrul de desfdgurare a

de iarni" in perioada 2Oevenimentului cultural-artistic,,sdrbi
decembrie 2019 - 1 ianu arie 2020.
Descrierea sucr;intd a serviciilor: co prezentului Caiet de sarcini:

dispozitivului de Securitate aasigurared pdze\ barajelor rutiere, asigura
scenei 9i paza obiectivelor din perimetrul
Procedura de iatribuire: achizitie de serv

desfdsrurare pe timp de noapte
ii de organizare evenimente care

sunt cuprinse in r\nexa 2 din Legea g812016 ivind achiziliile publice.
Criteriul de atribuire: ,,Pretul cel mai

Valabilitatea ofertei este de 20 zile de
ofertelor.
Valoarea fstimati este de 4.G50,00 lei, firi
Sursa de finantare: Bugetul local pe anul 20

Valabilitatea ofertei este de 20 zile de I

ofertelor. I

Vatoarea Lstimati este de 4.GS0,00 lei, firil
Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 20f
43128.03.2019 privind aprobarea manifest{
educative organizate de cdtre Municipiul Sighii
God CPV: 79713000-5 - SERVICil DE PAZA

a termenul limiti de primire a

1'V'A.

9 qi Hotirdrea Consiliului Local
rilor cultural-artistice, sociale

nr.

si
ara in anul 2019.



Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Registratu16, in plic sigilat gi

stampilat, conlindnd: Documentele de calificare, Propunereer tehnicd, Oferta financiarS, in 2

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

Oferti pentru procedurer de selecfie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii

- Servicii pazi gi patrulare in perimetrul de desfigurare a evenimentului cultural-artistic
,,Sirbitori de iarni" in perioada 27 decembrie 2019 - 1 ianuarie 2020.

Gapitolu! II - CAPAGITATEA DE EXERGITARE A AGTIVITATIT

PROFEST ONALE (iNREGTSTRARE)

Persoanele juridice I fiztice cu cetS[enia romAnd vor depune: Certificatul constatator
eliberat de Ministerul Justi[iei, Oficiul Registrului Come(ului. 'Certific>atul constatator trebuie
sd certifice faptul cd obiectul de activitate al ofertantului include activitdli principale sau
secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certificatul constatator trebuie si con{ind
informatii valabile la data deschiderii ofertelor (original, copie legalizatd sau copie pe care este
menlionat pe fiecare pagind ?n parte ,,conform cu originalul" $i este semnat de reprezentantul
legat al ofertantului gi parafat).

Pentru ofertanlii a cdror formi de organizare este alta decdt societate comerciald cu
rdspundere limitata sau societate pe ac[iuni este necesard prerzentarea de documente
edificatoare care sd dovedeascd forma de inregistrare ca persoand fizicd sau juridici gi, dupd
caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile din tard in care ofertantul este stabilit (de exemplu Asociatiile gi Fundatiile vor
prezenta actul de inregistrare'in Registrul Asociatiilor gi Funder[iilor, Statul giActul Constitutiv).

Persoanele juridice I fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formd de
inregistrare / atestare ori apartenen[5 din punct de vedere profesional (original sau copie
legalizati).

u! III - LA ALE

Contractul se incheie pe o perioadi de maxim o lun

l. Prestatorul se ohliqd:

prezentului contract la data convenitd gi in
conform prezentului Caiet de sarcini'

de prim ajutor care fac obiectul
onformitate cu obligatiile asumate

2. Se informeze achizitorul, in timp util,

derularea contractului gi asupra
corespunzdtoare a serviciilor;

probleme apirute in
pentru prestarea

asupra oricdror
mdsurilor luate

3. Si emitd factura pentru incasarea prelului serviciilor prestate, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insolita de documente justificative din
care sd rezulte prestarea acestora;

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

Pe toatd durata de prestare a contractului, sd respecte condi[iile de munci gi

mdsurile de proteclie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind
securitatea gi sdnitatea in muncd din Romiinia, precum gi a oricdror alte
reglementdri, in mdsura Tn care acestea vor apirea in perioada de derulare a
contractului;
Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor de serviciile pe care le presteazd.
?,

5.

6.

1. Sd presteze serviciile de asisten[d



contractanti suferd prejudicii, atunci prestatorul rra pl5ti de indatS contravaloarea
prejudiciilor create.

8. Prestatoru! este obligat si puni !a dispozitia Comitetului de organizare a
evenimentului date privind personalul care executi serviciul de pazi 9i
patrulare, dotarea, gi programul de lucru stabilit de comun acord

ll. Achizitorul se obliqd:
1. Si solicite prezenta Ia gedintele tehnice de pregitire a evenimentului;
2. Sd pund la dispozitia prestatorului programul evernimentului

3. Sd puni la dispozilia prestatorului perimetrul de desfdgurare a evenimentului gi

si informeze despre particularit5file fiecdrei locafii
4. Sd desemneze persoana / persoanele de contact cLr personalul prestatorului

pentru primirea gi furnizarea informatiilor privind prestarea serviciilor care fac
obiectul contractului;

5. Sd pldteascd prelul cdtre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii
facturii acestuia, in condiliile in care din documerntele justijicative atagate rezulti
prestarea serviciilor.

Gapitolul lV - GAIET DE SARGINI (descrierea dntaliati a serviciului ce
urmeazi a fi achizitionat)

[n ufiimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atAt organizatorul, cilt gi co-organizatorul unor
proiecte culturale de interes public local al cdror obiectiv general a fost dezvoltarea si
impunerea in constiinfa publicii a vielii culturale din municipiul nostru.

Obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului
nostru in spafiul cultural al [5rii si nu numai, avdnd ca obiective specifice cresterea calitSlii
serviciilor publice Tn domeniul cultural gi atragerea publicului prin implicarea activd a acestuia
in viala culturalS sighigoreand.

AvAnd in vedere apropierea Sdrbdtorilor de larnd gi a anului nou, sdrbdtori ce constituie
un eveniment deosebit de imprcrtant in viafa locuitorilor, cu !e atAt educativ-religioase, cAt
gi recreative, se impune crearea unui cadru festiv specific pe

in baza Hotdrdrii Consiliului Local Sighigoara nr. 43t2i3.03.2019, Municipiul Sighigoaras r rr. TvrErJ.vv.&v I v, tvtvt ttvt}/tqt vtyt tt9

organizeazS Manifestdri specifice Sirbitorilor de larn5, in perioada 27 - 31 decembrie 2019,

lin6nd cont de faptul cd cetSlenii au nevoie gi de m
simtd ci apa(in comunitdlii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documentatii il

necesar pentru desfigurarea in

activititilor conexe evenimentului

conditii optime a ramului cultural-artistic Si a

,,Sdrbitori de I ", printr-un serviciu de pazi gi

patrulare in perimetrul de desfSgurare, necesar in da 126 decembrie 2019 - 1

ianuarie 2020.

Ofertanlii vor prezenta oferta financiari conform cerin(elor din prezentul caiet de
sarcini.

Pentru organizarea evenimentului ,,Manifestiri specifice Sirbitorilor de Iarni ",
Municipiul Sighigoara va achiziliona urmitorul serviciu:

- Serviciu de pazd 9i patrulare in perimetrul de desfigurare, necesar in
perioada 26 decernbrie 2019 - 1 ianuarie 2020.

prin intermediul cdrora acegtia sd

constituie asigurarea cadrului



Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini v'or fi luate 'in considerare
daci sunt calitativ superioare cerinlelor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care conlin cariacteristici inferioare celor din Caietul der sarcini vor fi respinse.

Gapitotul V - DESGRIEREA SERVICIILOR. GERINTE $l SPEC!FlcATll
TEHNIGE

sERVlCll DE PAZA BARAJE RUTIERE, SECURITTATE SCENA gr qAZA gt
PATRULARE PE TIMP DE NOAPTE iI.I PERIMETRUL DE DESFA$URARE A
EVENIMENTULUI

Perioada: 26 decembrie ?019 * 1 ianuarie ?02S.

Locatie: Str. Morii, Str,, 1 Decembrie201|8, Piata "Oc'tavian Goga"

SARGINIT
1. PAZ.A BARAJE:, DISPoZITIV DE SEGURITATE SCENA SI PAZA sI

PATRULARE PE TIMP DE NOAPTE

. Paza efectivi a barajelor rutiere

. Crearea dispozitivului de securitate al scenei gi al masei de mixaj adiacentd,
precum gi a echipamentelor conexe in perioada de desfdgurare a programului
artistic;

o Eliminarea persoanelor turbulente gi agresive din perimetrul de desfigurare a

evenimentului sau predarea lor cdtre Jandarnrerie gi Polilie;
. Eliminarea cergetorilor din perimetrul de desfigurare a evenimentului sau

predarea lor citre Jandarmerie 9i Politie;
. Pazd prin patrulare la tpate obiectivele instalate in Pia[a "Octavlan Goga"

2. COOPERARE

deplasarea
locafia stat

Ofert

9i interven!

o Cooperarea se executi cu toate struct
misuri de ordine publici, prevenire gi

medicali primari

Valoarea estimativi a achiziliei este de 6.048
plasarea gi instalarea echlpamentelor in perimetrul r

;a[ia stabiliti.

Ofertanfii vor prezenta propunerea tehnicd 9i fir
interventia primari in perimetrul de desfdgurare a el

1. PAZA BARAJE RUTIERE:

. STR. MORII / { DEGEMBRIE {9{
- STR. MORII / STR. OGTAVIAN G

( 2 agenli de la Firma de pazd )

le care asiguri prin Planul unic,
ingere :r incendiilor gi asistenti

firi TVA. Pretul va include gi
dlesfigurare a evenimentului, in

rciari pentru asistenta medicali
rimentului dupi urmdtorul orar:

GrA

ZIUA / D'\TA ORA A( TIVITATEA
27 DEC 17.00 - 23.00 A ;igurat pa: a

28 DEC 17.00 - 23.00 A iigurat paz a

29 DEC 18.00 - 23.00 Arsigurat piai a

30 DEC} 18.00 - 23.00 Asigurat pia: a

31 DEC 21019 22.00 - 00.00 Asiglurat pia: a



2. DISPOZITIV DE SEGURITATE AL SCENEI

( 2 agenli de la Firma de pazd )
ZIUA / DATA ORA AGTIVITATEA

27 DEC 18.00 - 23.00 Asigurat dispoziti'vu de securitate al scenei
28 DEC; 18.00 - 23.00 Asigurat dispozitivu de securitate al scenei
29 DEC; 19.00 - 23.00 Asigurat dispozitivu de securitate all scenei
30 DEC; 19.00 - 23.00 Asigurat dispozitivu de securitate al scenei

31 DEC 2018 2i3.00 - 00.00 Asigurat dispozitivu de securitate al scenei
1 tAN 2019 00.00 - 01.00 Asigurat dispozitivu de securitate al scenei

3. DTSPOZTTIV DE PAZA 9t PATRULARE
( 2 agenli de la Firma de pazd )

ZIUA / DATA ORA ACTIVITATEA
26 I 27 DEC 22.00 - 06.00 As ig u rat paza obiectivelor
27 I 28 Dt=C 22.00 - 06.00 As ig u rat paza obiectivelor
28 I 29 DEC 22.00 - 06.00 Asig urat piaza obiectivelor
29 / 30 DEC 22.00 - 06.00 As i g u rat paza obiectivelor
30 / 31 Dr=C 22.00 - 06.00 Asi g u rat paza obiectivelor

31 DEC/1IAN 22.00 - 06.00 Asig urat paza obiectivelor

Ofertanlii vor
prezentul caietul de
fiecare cerinti.

prezenta Propunerea
sarcini 9i Propunerea

Tehnici care si respecte cerinlele din
Financiari detaliati pe eveniment gi pe

Este obligatorie intocrrirea propunerii tehnice 'incdt cd, ofertantul a
inleles complexitatea contractului ce urmeazd a fi atribuit.

Oferta va respecta graficul de asisten!5 medicald tat mai sus.
Programul final poate suferi mici modificdri, fiind definitivat gi aprobat de

autoritatea contractati ulterior semndrii contractului gi res intocmai de cdtre prestatorul
de servicii desemnat cdgtigator, fdrd costuri suplimenta perntru autoritatea contractanta. in
acest sens, orice modificare a programului va fi comunica
inaintea datei stabilite.

prestatorului cu minim 24 de ore

Oferta va fi elaborati astfel incAt sd contind in m clar gi

solicitate mai sus. intocmirea ofertei tehnice, cat gi p rea
fird echivoc toate serviciile
serviciilor se va face cu

gi de proteclie a muncii in

gi/sau neaplicabila gi/sau

respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiliile de
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE!
Ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie)

rnunca

incompletd la prezentul caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizife publicd, oferta
considerdndu-se neconforma (cd nu satisface in mod corespunzdtor cerinlele caietului de
sarcini), potrivit art.215 alin. (5) din Legea nr.98/2016).

Capitolul Vl - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE



Capitolul Vll - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI, FINANCIARE

Oferta financiard va cuprinde totalitatea prelurilor pentru serviciile necesare realizdrii
obiectului contractului, confornr standardelor ;i normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line seama de intreaga gami de
servicii prevdzute in Caietul de Sarcini 9i de costurile aferente realizdrii acestor servicii pe
perioada evenimetului.

Oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi,
dar fdrd a se limita la: salarii/onorariile datoare de cdtre ofertant salarialilor/colaboratorilor sdi,
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 obierctul prezentei proceduri.

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

Capitolul VIll - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de seleclie este: Pretul cel mai sc:izut, in condiliile in care oferta
indeplinegte cerinlele privind criteriile de selectie 9i indeplinirea cerinlelor minime din
Caietul de Sarcini.

Achizitia poate lua forma unei contract sau a unei comenzi, iar prestatorul va
presta serviciul conform programului menlionat in prezentul Ceriet de Sarcini.

Compartiment Protectia Civili, S,S.M gi P.S.l.,

itttOCn,Itf: lnspector Pr.C., Aurelian Etidulescu
- 2 exemplare;

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

Aurelian Bidulescu


