
WWWWWWWWW fu *ffi ffi @ WWW@& ffi &
Str. Muzeului nr.7 Sighigoara corl. 545400 jud.Mureg RomAnia

Tel. 40-265-77 1280 F ax. 40-265-77 1278
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro Web: www.sighisoara.org.ro

Nr, 23,868 /trr/ 4/ zO.OB.?OLB

Specificatii tehnice (caietul de sarcini) privind achizitia de servicitt de transport persoane cu autocarul din Anexa nr. 2
la Legea nr.98/2OL6, in conformitate cu Norma interni proprie nr.6.3L6/tO.O3.2Ol7 aprobati prin Dispozilia

Primarului nr. 267 / O4,0t4.2OL7

Q4pitolul I - DATE GENERALE

Autoritate contractante

Municipiul Sighigoara
Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg

Telefon: +0-265-7 7 1280

Faxt 40-265-777278

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

! Descrierea succintd a serviciilor: conform prezentului Caiet rle sarcini.
) Procedura de atribuire: achizitie de servicii de organizare e"zenimente care sunt cuprinse in Anexa 2 din Legea 98/2016

privind achiziliile publice.

) Criteriul de atribuire: Prelul cel mai mic.
> Valabilitatea ofertei este de 10 zile de Ia termenul limitd rle primire a ofertelor.

1. Servicii de transport persoane pe ruta TArniveni - Sighigoara - Tirndveni in valoare de 4.62 leilkm x
120 km = 554.40lei, flrd T.V.A.

Servicii de transport persoane pe ruta Comuna Zagon - Sighigoara - Comuna Zagon in valoare de 5,83
lei/km x 320 km = 1865.60 lei. firi T.V.A.

Servicii de transport persoane pe ruta Foieni - Siighigoara - Foieni in valoare de 5.83 lei/km x 680 km=
3964.40 lei. fdri T.V.A.

manifestdrilor cultural-artistice, sociale gi educative organizat:e de citre Municipiul Sighigoara in anul 2018.

F Modul de prezentare a ofertelor;
Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighir;oara - Registratur5, in plic sigilat gi gtampilat, conlinAndr

Documentele de calificare. Oferta financiari, in 2 exemplare (un exemplar in original gi unul in copie), pe care se va

men!iona:

Oferti pentru procedura de seleclie de oferte in ved,:rea atribuirii contractului de servicii - Servicii de

transport persoane a unor fanfare pentru Festivalul FanJarelor edi[ia a-XV-a.

i/R: Comp. Crrlturl, Sport, invtrftrmAnt - Maria Boian

,

3.



capitolul rr - cApACTTATEA pE EXERCTTARE A ACrllVrTATrr PROFESTONALE (iNREGTSTRAREJ

Persoanele juridice/ fizice cu cetalenia romAni vor depunr:: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiliei,
Oficiul Registrului Comerlului. Certificatul constatator trebuie si certifice faptul cd obiectul de activitate al ofertantului include activitili
principale sau secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certificatul constatalor trebuie si conlind informalii valabile la data deschiderii

ofertelor (original, copie legalizatd sau copie pe care este menlionat pe fieca.r,e pagind in parte ,,conform cu originalul" gi este semnat de

reprezentantul legat al ofertantului 9i parafat].

Pentru ofertanlii a ciror formi de organizare este alta decAt societate comerciald cu rispundere limitati sau societate pe

acliuni este necesare prezentarea de documente edificatoare care se dovedeascd forma de inregistrare ca persoanh fizicd sau juridicd ;i,
dupi caz, der atestare ori apartenenld din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din lard in care ofertantul este stabilit

fde exemplu Asocialiile gi Fundaliile vor prezenta actul de inregisrare in Registr:ul Asocia]iilor gi Funda]iilor, Statul ;i Actul Constitutiv).

Persoanele juridice/ fizice striine vor depune: documernte care dovedesc o formi de inregistrare/ atestare ori

apartenen!5 din punct de vedere profesional (original sau copie legalizati].

Capitolul III - CLAUZE CONTR,A,CTUALE OBIGATORII

a Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 2 luni.

^ Prestatorul se obligi:
L. Si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data conveniti ;i in conformitate cu obligaflile asumate

conform prezentului Caiet de sarcini;
2, Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oriciror probleme aperute in derularea contractului ;i asupra mhsurilor

luate pentru prestarea corespunzdtoare a serviciilor;
3. Sd emitd factura pentru incasarea prelului serviciilor pr:estate, in termen de 5 zile lucritoare de la incheierea

evenimentului, insoliti de documente justificative din care :sIL rezulte prestarea acestora;

4. Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa 9i cu reglenrentdrile in vigoare aplicabile obiectului contractulur;

5. Pe toati durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de munci gi misurile de proteclie a muncii, in
conformitate cu prevederile legii privind securitatea gi r;Snitatea in muncd din RomAnia, precum pi a oricdror alte

reglementdri, in misura in care acestea vor apirea in perioacla de derulare a contractului;
r Achizitorul se obligi:

1. Si desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gifsau furnizarea

informaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul r:ontractului;

2. Si pldteasci pregul cltre prestator in termen de maxim 30 :zile de la data emiterii facturii acestuia, in conditiile in care din

documentele justijicative atatate rezulti prestarea serviciil,cr.

Capitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliati a r;erviciului ce urmeazi a fi achizitionat)
in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atAt organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor proiecte culturale de interes public local

al ciror obir:ctiv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtiinla publici a,rielii culturale din municipiul nostru.

Mrrnicipiul Sighigoara organizeazd,incepAnd cu anul 2004, Festivalul Fanfarelor, manifestare culturali care reunegte la Sighigoara

numeroase fanfare"

Cea de-a XV-a edilie a Festivalului Fanfarelor ce se va desfdgura in data de 9 septembrie 2018, completeazd Calendarul cultural

sighigorean gi constituie un punct de atracfie, luna septembrie fiind o luni de veLcanld in care Sighigoara este incl vizitati de numeroqi turigti.

Muzica de promenadi va intregi farmecul cetelii, spre satisfactia turigtilor gi a Lrcalnicilor, aga cum s-a intAmplat gi la ediliile anterioare.

irr baza HotirArii Consiliului Local Sighigoara nr, 48/76.03.207t1, Municipiul Sighigoara organizeazS. cea de-a XV-a edilie a

Festivaluluri Fanfarelor 2018 in data de 9 septembrie 2018, linand cont der laptul ci cetelenii au nevoie gi de momente prin intermediul

cirora acegtia sd simti cd aparlin comunititii din care fac parte. Organizarea celei de-a XV-a edilii a Festivalului Fanfarelor are ca qi scop

atat antrenarea cetilenilor la viala comunitelii, cat gi oferirea unor momente rle destindere, incercAnd si multumim publicul larg.

Obiectivul general al acestei documentatii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru desfigurarea programulur artistic a celei

de-a XV-a edilii a Festivalului Fanfarelor prin asigurarea transportului cu autocarul a unor fanfare pe rutele TArnIveni - Sighigoara -
TArniveni, Comuna Zagon - Sighigoara - Comuna Zagon gi Foieni - Sighigoara - Foieni, in data de 9 septembrie 2018.

i/R: Comp, (lulturtr, Sport, invtrftrmint - Maria Boian



Ofertanlii vor prezenta propunerea financiari confotrm cerinlelor din prezentul caiet de sarcini,

Perrtru organizarea celei de-a XV-a edilii a Festivalului Fanfarelor, Mlunicipiul Sighigoara va achiziliona serviciul de transport
persoane cu autocarul;

Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare daci sunt calitativ superioare cerinlelor
minime din tlaietul de sarcini,

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

Capitolul V - DESCRIEREA SERVICIITOR. CERINTE gI SPECIFICATII TEHNICE

A. SE]RVICII DE TRANSPORT PERSOANE CU AUTOCARUL
Data: 9 septembrie 2018

Lorcafie: Sighigoara

Vor fi achizilionate servicii de transport persoane cu autocarul a unor f'anfare pentru desfdgurarea Festivalului Fanfarelor 2018:

r Lotul 1: Servicii de transport persoane cu autocarul, pentru desfdgurarea Festivalului Fanfarelor 2018 pe ruta
TArniveni - Sighigoara - TArniveni

Prtlstatorul va asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta TArndveni - Sighigoara - TArniveni in data de 9
septembrie ,2018.

Valoarea estimativa a achizitiei este de 5.83 lei/km x 120 km = 699.60 lei. firi T.V.A.

o Lotul 2: Servicii de transport persoane cu autocarul, tr,entru desfipurarea Festivalului Fanfarelor 2018 pe ruta
Comuna Zagon - Sighigoara - Comuna Zagon

Prtlstatorul va asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Comuna Zagon - Sighi;oara - Comuna Zagon in data de
9 septembrie 2018^

Valoarea estimativd a achizitiei este de 5.83 lei/km x 320 km = 1865.60 Iei. firi T.V.A.

r Lotul 3: Servicii de transport persoane cu autocarul, p€)ntru desfigurarea Festivalului Fanfarelor 2018 pe ruta
Foieni - Sighigoara - Foieni

Prestatorul va asigura transportul membrilor fanfarei cu autocarul pe ruta Comuna Zagon - Sighi;oara - Comuna Zagon in data de
9 septembrie 2018.

Valoarea estimativi a achiziliei este de 5.83 lei/km x 680 km = 396,!,40 lei. firi T.V.A.

Ofr:rtanfii vor prezenta propunerea tehnici pentru transportul persoanelor cu autocarul linAnd cont de urmitoarele
cerinle minime:

./ Si delini licenld de transport persoane;
,/ Sd delini ITP gi asigurare RCA valabile;
/ Autocarul sd se afle in condilii tehnice corespunzdtoare astfel incAt si asigure siguranla circulafiei, confortul pasagerilor

gi proteclia mediului;
/ Respectarea reglementirilor legale privind omologarea, innratricularea/ inregistrarea gi efectuarea inspecliilor tehnice

periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijlocul de transport propus pentru efectuarea serviciului;
r' Respectarea reglementirilor legale in vigoare din domeniul tl'ansporturilor;
'/ Respectarea legislaliei in vigoare privind protectia muncii, proteclia mediului, prevenirea gi combaterea incendiilor.

Capitolul VI - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE
i/R: Comp. Culturtr, Sport. invtrftrmint - Maria Boian



Este obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel incat si reiasd ci, ofertantul a ingeles complexitatea contractului ce

urmeazi a fi atribuit. Astfel, va prezenta licenla transportului de persoane, carteir tehnica 9i certificatul de inmatriculare a autocarului.
Programul final poate suferi mici modificiri, acesta fiind delinitivat gi aprobat de autoritatea contractate ulterior semnerii

contractului gi respectat intocmai de citre prestatorul de servicii desemrLat cAgtigitor, firi costuri suplimentare pentru autoritatea

contractan*i. in acest sens, orice modificare a programului va fi comunicatd prestatorului cu minim 24 de ore inaintea datei stabilite.

0ferta va fi elaborati astfel incAt sd conlind in mod clar gi fdrd echivoc serviciul solicitat mai sus. intocmirea ofertei

tehnice, cAt rli prestarea serviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiliile de muncd gi de proteclie a muncii in
conformitatr: cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIEI

)fertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd pi/sau neaplicabild ;i/sau incompletd Ia prezentul caiet de sarcini va fi
exclus din procedura de achizifie publicd, oferta considerdndu-se neconformd (cd nu satisface in mod corespunzdtor cerintele caietului de

sarcini), potrivit art. 2L5 alin. (5) din Legea nr. 9B/2016).

Capitolul VII - MODUL DE ELABORARE AOFERTEI FINANCIARE

Oferta financiari va cuprinde totalitatea prelurilor pentru ser'r'iciile necesare realizirii obiectului contractului, conform
standardelor 9i normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va tine seama de intreaga gami de servicii previzute in Caietul de Sarcini ;i de

costurile aferente realizirii acestor servicii pe perioada evenimetului.

Ofr:rta financiarl va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea.:;erviciilor, cum ar fi, dar fdri a se limita la: salarii/onorariile
datoare de citre ofertant salariafilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prest,area serviciilor gi taxele datorate catre bugetul consolidat al

statulur, prc:cum si orice taxe, impozite, cheltuieli generate de gi pentru exr-.(:utarea contractului de prestiri de servicii ce face obiectul
prezentei proceduri.

Ofr:rta financiari va fi prezentatI in lei, cu TVA-ul inclus, pe formularrll anexat la Formularul de oferti.

Capitolul VIII - CRITERIUL DE SELECTIE

Criteriul de seleclie este: Prelul cel mai scizut, in condiliile in cerre oferta indeplinegte cerinlele privind criteriile de seleclie gi

indeplinirii cerinlelor minime din Caietul de Sarcini.

Achizilia poate lua forma unei comenzi, iar prestatorul va presta serv'iciul conform cerinlelor prezentului Caiet de sarcini.

Direcfia Relalii Publice ;i Comunicare
Oana SITEA
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