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Sectiunea II - CAIETUL DE SARCINI 

 

Achiziționarea  serviciilor de revitalizare urbană prin artă stradală pentru 

obiectivul POD RUTIER 

 

 

Coduri CPV: 92311000-4 Opere de artă (Rev.2) 

                               79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)                   

             45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2) 

  

INFORMAŢII GENERALE  

 

1.1 Autoritatea Contractantă  

 

Autoritatea Contractantă: Municipiul Medgidia  

C.I.F.: 4301456 

Adresa beneficiarului de corespondenţă: Municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul 

Constanța 

 

1.2 Informaţii generale relevante şi justificarea necesităţii contractului  

 

Primăria municipiului Medgidia prin Serviciul de Relații Publice Învățământ Sport 

promovează patrimonial cultural dar și necesitatea de a crește accesul la cultură a publicului larg 

din municipiul Medgidia. Prezenta procedură constă în achiziționarea serviciilor de revitalizare 

urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER MEDGIDIA, pe o suprafață de 5.000 

mp. 

Primăria municipiului Medgidia intenționează să contracteze specialiști în domeniul artei 

stradale pentru realizarea unor lucrări de revitalizare urbană prin street-art pentru obiectivul POD 

RUTIER MEDGIDIA, atât pentru promovarea patrimoniului cultural dar și pentru a crește accesul 

la cultură a publicului larg din municipiul Medgidia, dar mai cu seamă în vederea familiarizării 

tinerilor cu fenomenul de artă contemporană, prin crearea de noi puncte culturale atractive ale 

municipiului. 

Administrația publică locală creează condiții propice unei vieți culturale dinamice și 

diverse în oraș, competitivă la nivel național / internațional și relevantă pentru cetățenii 

municipiului prin recunoașterea valorilor de patrimoniu și punerea în valoare a acestora, sprijin 

pentru cultura contemporană, valorificarea potențialului economic al culturii, recunoașterea 

importanței legăturii dintre cultură și societate, precum și recunoșterea culturii ca motor de 

dezvoltare individuală și comunitară. Proiectul Street-Art în oraș are drept scop crearea unui spațiu 

mai atractiv pentru cetățenii din Medgidia și formarea unei comunități culturale folosind tehnicile 

de street-art. 
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1.3. Modul de prezentare al ofertei tehnice și financiare 

 

Oferta tehnică 

La întocmirea ofertei tehnice se va avea în vedere că pentru realizarea lucrărilor aferente 

picioarelor (pilelor) podului Canal Dunăre Marea Neagră, sunt necesare anumite intervenții ce 

constau în lucrări de curățare a suprafețelor de impuritățile care ar afecta aplicarea vopselelor, 

efectuarea reparațiilor în zonele unde se impune, precum și eliminarea scurgerilor ce au loc pe 

suprafețele podului prin aplicarea unui șorț din tablă montat în partea superioară cu un strat 

siliconat. 

Oferta tehnică va cuprinde detaliat etapele realizării proiectului, tipuri de soluții propuse, 

durata execuției, materiale utilizate, termenul de garanție, avize necesare, precum și activitățile 

specifice pentru întreținerea investiției. 

Valabilitatea ofertei: 60 de zile începând cu data depunerii acesteia. 

Termenul de garanție impus: 3 ani de zile 

Durata de realizare contract: maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de începere. 

 

Notă: În cazul în care oferta tehnică nu îndeplineşte cerinţele minime din caietul de sarcini, 

aceasta va fi respinsă.  

 

Oferta financiară se va prezenta conform Formularului nr. 2 împreună cu detalierea prețurilor 

pentru fiecare operațiune aferentă contractului- lucrări/servicii specifice (anexa la formular).  

Notă: În cazul în care oferta financiară nu îndeplineşte cerinţele minime din caietul de sarcini, 

aceasta va fi respinsă.  

 

2.OBIECTIVUL, REZULTATELE AŞTEPTATE ŞI MANAGEMENTUL 

CONTRACTULUI 

2.1. Obiectivul general:  

Promovarea, îmbunătățirea competențelor și abilităților artiștilor precum și încurajarea tinerelor 

talente ca să urmeze o carieră în domeniul Street-Art.  

 

2.2 Obiectivul specific:  

Obiectivul specific constă în achiziționarea serviciilor de revitalizare urbană prin artă 

stradală pentru obiectivul POD RUTIER MEDGIDIA, pe o suprafață de 5.000 mp. 

 

2.3. Principalele rezultate  

Principalul rezultat îl reprezintă transformarea municipiului Medgidia într-un hub cultural de 

promovare a patrimoniului cultural național și includerea lui în circuitul turistic al județului 

Constanța.  

 

 

3.BUGETUL  

Valoarea estimată este de 1.276.870 lei fără TVA . 

În prețul ofertei se vor include cheltuieli de deplasare, cazare/masă, onorarii artiști, precum și 

costul aferent serviciilor și lucrărilor realizate. 

Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative.  
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4. GRUP ȚINTĂ ȘI DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE  

4.1 Grupul ţintă  

 

Grupul țintă este compus din:  

  cetățeni ai municipiului Medgidia  

  turiști  

  tineri artiști  

 

4.2. Obiectul contractului are două componente: 

1. Lucrări de reparații ale pilelor podului- Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, rezistente, fără 

fisuri, plane și fără denivelări. Înainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrările premergătoare 

(streșini, cornise, hidroizolații, jgheaburi, elemente de îndepărtare temporară a apei, protecțiile de 

glafuri, închiderile la atic, cofretele pentru instalațiile electrice și de gaze și alte lucrări specifice).  

Reparațiile suprafețelor podului, se vor realiza cu un mortar uscat, de culoare alb natur, cu 

permeabilitate ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tencuielilor fine, utilizat ca tinci pentru 

suprafețe exterioare. Trebuie realizat un strat suport înaintea aplicării tencuielilor decorative sau 

vopselelor.  

Se vor executa șorțuri de jgheab care servesc pentru funcția de realizare a unor închideri profesionale 

a scurgerilor de apă.  

 

2. Realizare picturi murale – Se va folosi vopsea siliconată de exterior, cu aspect semivâscos, 

omogen, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare. Această vopsea 

lavabilă trebuie să aiba rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură, 

fiind utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, 

plăci de gips-carton, beton și ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente. De asemenea, trebuie 

să fie permeabilă la vaporii de apă.  

Vopseaua se poate aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare airless.  

Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului.  

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire aplicat de către autoritatea contractantă va fi prețul cel mai scăzut.  

Prestatorul are obligaţia să informeze în permanenţă beneficiarul cu privire la derularea 

contractului şi eventualele probleme întâmpinate şi să desemneze o persoană de contact pentru 

implementarea contractului.  

 

6. PLĂŢI  

 

Plățile aferente serviciilor prestate/lucrări executate se vor efectua în baza facturilor emise de 

prestator după recepția calitativă/cantitativă a serviciilor. Recepţia serviciilor se va face în baza 

unui proces verbal redactat de prestator (se vor descrie succint serviciile prestate) şi aprobat de 

beneficiar.  

Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, 

integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezorerie al Prestatorului.  

Dacă factura sau documentele care însoțesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt 

necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, termenul de 
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30 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare. Repunerea în termen se face de la 

momentul îndeplinirii condițiilor de formă şi de fond ale facturii. 

Plata va fi efectuată în două tranșe astfel: 

- Se va acorda avans de 30% după încheierea contractului; 

- Lichidarea în procent de 70%, la finalizarea prestărilor serviciilor. 

 


