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Specificatii tehnice (caietul de sarcini)
privind achizitia d.e servicii de presta[ii artistice din Anexa nr. 2 la.Lege u ni. ea 12o16, in conformitate cu Normainterni proprie nr.6.316/1O.O3.2017 aprobati prin Dispozitia primarului nr. 267 /04.O4.z}.r7

Capitolul I - DATE GENERALE

! Date de identificare a instituliei:
Autoritate contractantA

Municipiul Sighigoara

Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. S45400, jud.Mureq
Telefon: 40 -2 65 -7 7 t2BO
Fax: 40-265-7Zt27B

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

Web: www.sighisoara.org.ro

) Denumirea achiziliei: Servicii de prestagii artistice - program coral, cu o durati de t h, pentru data de 1 decembrie
201.8, in cadrul evenimentului "Aniversarea centenarului Marii Uniri,,.

F Descrierea succinti a serviciilor: conform prezentului caiet de sarcini.
) Procedura de atribuire: achizitie de servicii de organizare evenimente care sunt cuprinse in Anexa 2 din Legea

98 /2016 privind achiziliile publice.
! Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut.
) Valabilitatea ofertei este de 30 zile de la termenul limiti de primire a ofertelor.
P Valoarea estimati este de 4.600 lei, firi TVA.
) sursa de finanIare: Bugetul local pe anul 2018 9i HotirArea Con:;iliului Local nr. 48/16.03.zoLB, modificati prin

Hotirarea consiliului Local nr' 165/30.08.2018 privind aprobare,a manifestirilor cultural-artistice, sociale si educative
organizate de citre Municipiul Sighi;oara in anul 2018.

D Cod CPYt 923t2tOO-2
) Modul de prezentare a ofertelor:

ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - ILegistraturd, in plic sigilat gi gtampilat, confinAnd:
Documentele de calificare. oferta financiari, in 2 exemplare (un exemplar in original ;i unul in copie), pe care se va
menfiona:

oferti pentru procedura de seleclie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii - Servicii artistice
pentru evenimentul,,Aniversarea Centenarului Marii llniri,,,
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Achizitorul se obligi:
I' Si puni la dispozilia prestatorului localia in care va fi prezent programul coral;
2. Sd desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului
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CaPitolul II - CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIvtrA,rII pRoresloNarr (iNRectsrR qRE)

Persoanele iuridice/ fizice cu cetelenia romAnd trebuie si defini: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justifiei, oticiul
Registrului Comerlului. Certificatul constatator trebuie si certifice faptul ci obiectul de activitate al ofertantului include activiteli principale
sau secundare ce fac obiectul achiziliei publice. Certificatul constatator trebuie si conlind informalii valabile la data deschiderii ofertelor
(original, copie legalizate sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagini in parte ,,conform cu originatul,, 9i este semnat de
reprezentantul legat al ofertantului 9i parafatJ.

Pentru ofertantii a caror formi de organizare este alta decAt societate comerrciali cu rdspundere limitati sau societate pe acliuni
este necesara prezentarea de documente edificatoare care si dovedeascd forma de inregistrare ca persoani fizici sau juridici si, dupa caz, de
atestare ori apartenenti din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tari in care ofertantul este stabilit Ide exemplu
^ socialiile ;i Fundatiile vor prezenta actul de inregistrare in Registrul Asocialiilor gi Fundaliilor, Statul si Actul ConstitutivJ.

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

Capitolul III - CLAUZE CONTRACTUALE OBIGATORII

Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 2 luni.
Prestatorul se obligi:

1' Si presteze serviciul care face obiectul prezentului contract [a data conveniti si in conformitate cu obligatiile asumate
conform prezentului Caiet de sarcini;

2' Sd asigure calitatea artistici a programului coral 9i conditiile necesare indeplinirii intocmai a obligaliilor asumate;
3' Si supravegheze desfigurarea activitelii care fac obiectul contractului gi si asigure buna desfisurare a acestuia

durata contractului;
4. Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror probleme aperute in derularea contractului si

Iuate pentru prestarea corespunzitoare a serviciului;
5. Si emitd factura pentru incasarea pretului serviciului prestat, in termen de 5 zile lucritoare

evenimentului, insoliti de documente justificative din care si rezulte prestarea acestuia;
6' Sa presteze serviciul in conformitate cu oferta sa gi cu reglementirile in vigoare aplicabile obiectului contractului;
7 , Sa respecte programul de desflgurare a programului/evenimentulu i, comunicat de achizitor;
B. Si asigure, pe cheltuiala sa, transportul, cazareasi masa participanlilor;
9' Pe toate durata de prestare a contractului, sI respecte condiliile de munc5 gi misurile de protectie a muncii, in

conformitate cu prevederile legii privind securitatea ;i sinitatea in muncd clin RomAnia, precum si a oricdror alte
reglementdri, in misura in care acestea vor apdrea in perioada de derrulare a contractului;

10" Prestatorul este pe deplin rispunzitor de serviciul pe care il presteazi. in cazul in care din cauza neindeplinirii serviciului
la calitatea ofertati autoritatea contractante suferi prejudicii, a[unci prestatorul va pliti de indatd contravaloarea
prejudiciilor create.

,r'

1.

pe toate

asupra misurilor

de la incheierea

pentru primirea ;i/sau furnizarea

)

4.

5.

informagiilor privind prestarea serviciului care face obiectul contractului;
Si pund la dispozilia prestatorului un loc amenajat pentru participanli;
SI comunice prestatorului programul spectacolului coral;
Si pliteasci prelul citre prestatorin termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii acestuia, in conditiile in care din
documentele justijicative atagate rezulti prestarea serviciului.
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in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atat organizatorul, cAt gi co-organizatorul unor proiecte culturale de interes pubtic local
al ciror obiectiv general a fost dezvoltarea 9i impunerea in congtiinla publice a vietii culturale din municipiul nostru.
obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru in spaliut cultural al lirii ;i nu numai, avand ca
obiective specifice cre$terea calitilii serviciilor publice in domeniul cultural gi atragerea publicului prin implicarea activi a acestuia in viata
culturali sighigoreand.

Ziua de 1 decembrie este Ziua Nalionald a Romaniei gi are o insemnitate speciali in societatea noastri. Aceasti zi marcheazi un
eniment istoric irnportant 9i anume, unirea Transilvaniei cu Romania, in anul 1918, rimanand una dintre cele mai importante pagini ale

istoriei gi unitafii nafionale romane;ti. in anul 2018, comemorim 100 de ani de la evenimentul politic malor al anului 1g18: desivarsirea
statului national roman realizatr prin unirea provinciilor romanegti cu Romania.

centenarul este o rememorare a faptelor inaintagilor qi o cuveniti reveren!5 fali de jertfele lor de pe campurile de lupta.
centenarul trebuie si fie un moment de refleclie profundi a societelii romanegti asupra progreselor realizate de Romania in cei 100 de ani
scurgi de la Marea unire cu nevoia de a privi spre viitor gi a proiecta, de ce nu, urmdtorii 100 de ani.

Art' 1' alin' [2J din Legea nr. tg6/2014 prevede ca: "ziua Nalionali a Romziniei va fi marcatd de autorititile publice centrale gi
locale gi de celelalte institulii ale statului prin organizarea unor programe gi manifestiri cultural-educative cu caracter evocator 9i stiintific,
consacrate istoriei patriei, precum gi ceremonii militare specifice, organizate de Ministerul Apiririi Nafionale, Ministerul Afacerilor Interne
si de celelalte institutii din sistemul de apirare, ordine publicr gi siguranld nalionali", astfel Municipiul Sighigoara va organiza evenimentul
"Aniversarea centenarului Marii uniri" in data de 1 decembrie2078,in cadrul ciruia se vor desfisura activitdli cultural-educative si cu
caracter evocator gi gtiinfific.

obiectivul general al acestei documentalii il constituie asigurarea cadrului necesar pentru
,,Aniversarea centenarului Marii uniri" prin asigurarea serviciilor artistice:

)' Servicii de prestalii artistice - un program coral, cu o durati de t h, in data de 1 decembrie 2018, care sr cuprinda:
o Recitdri de poezie;

. CAntece patriotice;

o prelucririfolcorice.

in cadrul programului va fi inclusi gi o paradd a portului popular in centrul murnicipiului.

ofertangii vor prezenta propunerea financiari conform cerinfelor din prezentul caiet de sarcini.

Pentru organizarea evenimentului ,,lniyers area Centenarului Marii Uniri,,, Ivlunicipiul Sighigoara va achizi!iona urmitorulserviciu:

1). Servicii de prestalii artistice _ program coral

ofertele care se abat de la prevederile caietului de sarcini vor fi luate in crrnsiderare daca sunt calitativ superioare cerintelorminime din caietul de sarcini. Jupcr rr

ofertele care conlin caracteristici inferioare celor din caietul de sarcini vor fi rr:spinse.
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desfigurarea evenimentului

ce urmeazi a Ii achizi[ionat)
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Capitolul V - DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE

A. SERVICII DE PRESTATII ARTISTICE
1). Program coral cu o durati de t h

Data: 1 decembrie 2018
Localie: Sala Mihai Eminescu

) Servicii de prestalii artistice - un program coral, cu o duratd de i. h, in data de 1 decembrie 2018, care sd cuprindi:o Recitlri de poezie;
o CAntece patriotice;
e Prelucririfolcorice.

in cadrul programului va fi inclusi gi o paradi a portului popular in centrul municipiului.

I Prestatorul are obligalia de a prezenta achizitorului dovada suslinerii programului coral.ll' Prestatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de suslinerea programului coral.Ill Prestatorul are obligalia si achite taxele/ remuneraliile privind drepturile de autor gi drepturite conexe in conformitatecu dispoziliile legale in vigoare.
IV' Transportul, cazareagi masa artigtilor, precum si eventualele cheltuieli cu recuzita sunt in sarcina prestatorului.

ofertanlii vor prezenta Propunerea Financiari care si respecte cerinlele din caietul de sarcini detaliati pe fiecare cerinti,
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Prestatorul va fi responsabil pe durata intregului eveniment de:1) Serviciul minim obligatoriu aferent organizdrii spectacolului, va fi: asigurarea programului coral, in conformitate cu prevederilecaietului de sarcini;
2) Prestatorul va desemna o persoani de contact care va colabora in permanentd cu reprezentanlii3) in toate cazurile, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivr orice altr: servicii, care nu

parcurs c5 sunt necesare pentru buna desfisurare a evenimentului.

arrr,o,r, Ut - ,Orrt O, ttO"O**a O OrUOrr, a,*O*arO*U

oferta financiari va cuprinde totalitatea prelurilor necesare realizirii obiectului contractului, conform standardelornormativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va fine seama de intreaga gamS de servicii prevezute in caietul de Sarcini sicosturileaferenterealizirii acestorserviciipeperioadaevenimetului. '^vr^ Hrvvqaule rrr uartlut u ,

oferta financiari va acoperi toate costurile ofertantului cu prestarea serviciilor, cum ar fi, dar fSri a se limita la: salarii/onorariiledatoare de citre ofertant salariagilor/colaboratorilor sii, responsabili .u p..r,.."a serviciilor 9i taxele datorate catre bugetul consolidat alstatului' precum gi orice taxe, impozite, cheltuieli generate de gi pentru executarea r:ontractului de prestiri de servicii ce face obiectulprezentei proceduri.

oferta financiari va fi prezentatd in lei. in cazul in care prestatorul nu este prititor de TVA, acesta va menliona acest lucru.Oferta va respecta programul asa cum a fost prezentat mai sus.
Programul final insi, poate suferi mici modificiri, acesta fiind definitivat gi aprobat de autoritatea contractante ulterior semniriicontractului si respectat intocmai de citre furnizorul de servicii desemnat cagtigiitor, frri costuri suplimentare pentru autoritateacontractante' in acest sens orice modificare a programului va fi comunicate prestatorului cu minim 48 de ore inaintea datei stabilite.oferta va fi elaboratd' astfel incat sr confind in mod clar ;i Eri echivoc serviciul solicitat mai sus. intocmirea ofertei prestrriiserviciului se va face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de muncd 9i de proteclie a muncii conform legislatiei invigoare.

destinati de achizitor.
sunt previzute, dar care reies pe
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ATENTIE!
)fertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd ;i/sau neaplicobitd si/sau incompletd la prezentul caiet de sarcini va fiexclus din procedura de achizilie publicd, oferta considerdndu-se neconformd (cd nu satisface in mod corespunzdtor cerinlele caietului desarcini), potrivit art. 215 alin. (S) din Legea nr. 98/2016).

Capitotut VII _ CRTTERIUI DE SETECTIE

criteriul de seleclie este: Pretul cel mai scizut, in condiliile in care oferta indepline;te cerintele privind criteriile de seleclie si'"deplinirii cerinlelor minime din Caietul de Sarcini.
Achizilia poate lua forma unei comenzi, iar prestatorul va presta serviciul in conformitate cu prevederile prezentului caiet desarcini.

Direclia Relalii Publice 9i Comunicare
Oana SITEA ,/

_->i J!.' " :.<J

i/R: Compartimentul Relalii cu publicul - Nichifor Raluca "l-/ff,Ptt/ I


