Caiet de sarcini
privind ,achiziția publică de servicii muzicale și de divertisment, servicii de
scenotehnică și activități suport pentru interpretare artistică la scenă, necesare
pentru organizarea evenimentului cultural „ Zilele comunei Birda ”, care
va avea loc în localitatea Birda, în perioada 8-9 septembrie 2018.
CAPITOLUL I - DATE GENERALE
Primaria comunei Birda si Consiliul Local Birda vor organiza evenimentul
cultural-artistic „Zilele comunei Birda ” .
Perioada desfășfurării evenimentului: 8-9 septembrie 2017.
Locul de
România.

desfășurare al

evenimentului: localitatea Birda, județul Timis,

Valoarea estimată a serviciilor: 60.000 ron fara TVA
Ofertanții vor depune ofertă pentru serviciile solicitate, astfel încât să
furnizeze toate informațiile necesare cu privire la preț, precum și la alte
condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii.

CAPITOLUL II - SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția serviciilor specifice necesare pentru organizarea acestui
eveniment se va face pentru întreaga gamă de servicii, conform descrierii
urmatoare:
1. Servicii muzicale și de divertisment, servicii de prezentare
spectacole, organizarea și susținerea evoluției artiştilor conform
programului ce va fi stabilit.
2. Pentru o buna publicitate a evenimentului " Zilele comunei Birda
", ofertantul va trebui sa asigure mediatizarea scrisa prin afise pe A2
colorate 10 buc. pe o pagina intreaga in data de 7 septembrie 2018 a
programului manifestarilor.

3. Durata fiecarui recital va fi de minim 50 minute.
B. Servicii de activitați suport pentru interpretarea artistică la scenă:
SONORIZARE :
- instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 60 kw
putere,
- mixer digital FOH minim 32 de canale , full parametric, minim 12
auxiliare, multicore aferent ;
- microfoane de instrument si recital live minim 5 bucăți ;
- microfoane fără fir, minim 2 bucăți ;
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor
care vor evolua pe această scenă.
LUMINI :
- comanda de lumini convenţionale
- minim 4 lumini de audiență ( blindere ) ;
- splitter de semnal şi cablaje aferente ;
- spot urmărire ( follow spot ) de minim 500 W – 1 buc.
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/ formațiilor
care vor evolua pe această scenă .
Prestatorul va cuprinde în oferta prezentată toate cheltuielile necesare
realizării: onorarii, transport, cazare si alte cheltuieli ale artiștilor, invitaților,
formațiilor , precum și asistență tehnică de specialitate, transport echipamente
transport si cazare pentru echipa tehnică daca este cazul .
Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minime.
Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi
luată în considerare numai în masura în care propunerea tehnică asigură un nivel
calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.
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CAPITOLUL III - MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII
TEHNICE
Propunerea tehnică va conține o prezentare astfel încât să asigure posibilitatea
verificării corespondenței sale cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
Fiecare ofertant este obligat să-și prezinte oferta tehnică prin completarea tuturor
serviciilor pe care le oferă în conformitate cu specificațiile cerute în Caietul de sarcini.
Toate costurile conexe generate de activitățile pe care trebuie să le organizeze conform
Caietului de sarcini vor fi suportate de către prestator.
CAPITOLUL IV – MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII
FINANCIARE
Propunerea financiară se va prezenta prin completarea Formularului de oferta și a unui
centralizator de cheltuieli, care va fi anexat la formularul de ofert ă.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate
informațiile solicitate pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziției.
Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în lei, fară T.V.A. și are caracter ferm
și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabiliate a
ofertei.
CAPITOLUL V - PREVEDERI FINALE
Programul final se va stabili de comun acord cu ofertantul declarat câstigător.
Pe parcursul derulării evenimentului, în baza programului stabilit cu achizitorul,
prestatorul va asigura punerea în scenă a artiştilor/ formațiilor prevăzuți conform
ofertei prezentate.
- Prestatorul are obligația sa respecte cerințele tehnice ale artiștilor/
formațiilor din ofertă, raportat la tipurile de spectacole susținute și să asigure
activitățile suport pentru interpretarea artistică la scenă.
Intocmit,
Moisa Daniel Cornel
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