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     CAIET DE SARCINI 
 

privind achiziția serviciilor de organizare a editiei V- a Festivalului de jocuri si reconstituiri 
istorice Dapyx, in perioada 20 – 22 mai 2022 – Servicii artistice 

 
Cod CPV – Servicii pentru organizare evenimente culturale – 79952100 – 3 
 
I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: UAT Municipiul Medgidia, cu sediul în str. 
Decebal nr.35, Medgidia, Județul Constanța, tel/fax: 0241/812.300 / 0241/810.619 
 Denumirea contractului: prestarea serviciilor de organizare a Festivalului de jocuri si 
reconstituiri istorice Dapyx, editia a V-a, in perioada 20 – 22 mai 2022- servicii artistice  
Locația prestării serviciilor: sediul indicat de Primăria Municipiului Medgidia - Stadionul 
Municipal „Iftimie Ilisei”. 
 
II. REGLEMENTĂRI  LEGISLATIVE : 
 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice minime în baza cărora 
ofertantul va întocmi oferta tehnică și financiară, făcând parte integrantă din documentația de 
atribuire în vederea participării la procedura simplificată pe Anexa II la Legea 98/2016, și 
constituie ansamblul cerintelor minime pe baza cărora fiecare ofertant elaborează 
propunerea tehnică și financiară.   

 
III.   NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA  
 

Necesitatea realizării acestui eveniment cultural este impusă de situația economico – 
socială a municipiului Medgidia.  
Obiectivul general al evenimentului îl constituie revitalizarea vieții culturale prin crearea 
unor evenimente inedite, cu caracter repetitiv,  care ar putea avea ca și consecință directă 
dezvoltarea economică a orașului.  
 
III. SCOPUL  
 

Prin achiziția serviciilor necesare pentru organizarea unui eveniment în municipiul 
Medgidia, se dorește identificarea unui prestator care să corespundă tuturor cerințelor ce vor 
fi descrise în cele ce urmează.  

Astfel prestatorul va oferi întreaga gamă de servicii solicitate în prezentul caiet de 
sarcini, transformând evenimentul, într-un megaeveniment de bună calitate și bun gust, ce 
va însuma o serie de concerte cu artiști consacrați, ce se vor desfășura în perioada 20 – 22 
mai 2022.  

Totodată, organizarea evenimentului se dorește a fi un instrument cu impact național 
pentru promovarea produsului cultural oferit de municipiul Medgidia, cetățenilor. Toate 
serviciile artistice propuse vor satisface curiozitatea publicului larg.  

Organizarea acestui eveniment în municipiul Medgidia, va consta în achiziția 
următoarelor servicii: 

1. Servicii de organizare și prestare evenimente/ momente culturale, artistice 

mailto:office@primaria-medgidia.ro
http://www.emedgidia.ro/


- Servicii de prestări artistice - Concerte de muzica pop, folk, rock, populară și etno 
cu artiști consacrați,  

- Servicii de asigurare prezentatori eveniment;  
- Servicii pirotehnice - Focuri de artificii  
2. Servicii anexe și conexe organizării și prestării evenimentului cultural artistic 
- Servicii de închiriere, montare a scenei și a aparaturii specifice pentru momentele 

artistice, generator electric. 
 

IV.  DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE SI SPECIFICATII TEHNICE   
Evenimentul se va desfășura în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei”, pe 

Stadionul Municipal . 
 

Programul activităților pe zile:   
 
Ziua I – 20 mai 2022  

- Deschiderea evenimentului  
- Concert – Surorile Osoianu/Lupii lui Calangea/ Millenium/CARMEN Chindris si 

Taraful Rutenilor/Mahala Rai Banda 
- Prezintă – Dinu Maxer/Dragos Bucur   

Ziua II – 21 mai 2022 
- Concert – Iuliana Beregoi/ Connect –R / Smiley/ Lora/The Motans 

- Prezintă – Cristi Brancu/ Pavel Bartos  
Ziua III – 22 mai 2022  

- Concert –Vasilis Caras cu band/ Nikos Vertis  
- Prezintă -  Cosmin Selesi/Andi Moiescu  

 
1. SPECTACOLE  LIVE   

 
Organizarea în fiecare zi a festivalului de concerte, cu specific diferit.  

Locație : scena va fi amplasată pe Stadionul Municipal „Iftimie Ilisei”. 
- Vor concerta artisti sau formatii romanesti/ internationale de muzica pop – dance, 

pop-rock,etc. Prestatorul va asigura participarea pentru serile de vineri si sambata 
a 3 artisti din cei mentionati, iar pentru spectacolul de duminica seara, unul din 
artistii propusi mai sus.  

- cate un prezentator/seara din randul persoanelor publice propuse mai sus  
- scenă, dotari scenă, servicii la scenă precum și orice servicii necesare 

pentru realizarea concertelor. Se va avea în vedere adaptarea scenei la condițiile 
meteo  (acoperire, etc) și la locație. Amenajarea spațiului, pe lângă componenta 
de gestionare a fluxurilor de persoane,  

- scena va fi modulară, cu o dimensiune recomandată de minim  
12x10x8 m, prevăzută cu echipamente de lumini și sonorizare.  

Ofertanții vor propune dotările adecvate, având în vedere cel puțin următoarele 
categorii: 

- Echipamente de sonorizare - Sistem L-acoustics, amplificatoare instrumente; 
pupitre sunet, microfoane, stative, sisteme wireless, cablaje; set de tobe sonor, 
amplificator bass, boxa bass, mixere,  

- Lumini – dimmere, blindere, reflectoare; Iluminare arhitecturală pentru decor- 
console de lumini, accesorii de lumini, prelungitoare, cablaje,  

- Ecrane cu LED in stanga si in dreapta scenei, ecran fundal scena, extensii pentru 
ecrane, panouri decorative, butaforie sceno – tehnica;  

- Generator electric pe toata durata concertelor;  
Prestatorul va asigura personalul tehnic necesar – inginer sunet, lumini, electrician, 

inginer lumini, etc. Oferta va detalia personalul tehnic propus. Transportul echipamentelor, 
instalarea și demontarea sunt în sarcina Prestatorului.  

Concertul din ultima seară de festival se va încheia cu un foc de artificii de minim 7  
minute. Prestatorul va asigura personalul tehnic specializat necesar prin firme autorizate 
pentru acest tip de activitate. Oferta va prezenta în detaliu focul de artificii propus. Ofertanții 
vor ține cont de particularitățile locației și de prevederile legale în vigoare în ceea ce privește 
acest tip de servicii.  

Program: 20 mai  –    orele -  20.00 – 22.00 
                21 mai –     orele – 20.00 – 22.00  
                22 mai –     orele – 19.30 – 21.30 

 



 
 
 
Prestatorul va fi responsabil pe durata întregului eveniment de : 
 

1. Serviciile minime obligatorii aferente organizării evenimentelor, vor fi : asigurarea 
participării de artiști, asigurarea prezentatorilor pe parcursul evenimentului, 
conform cerințelor de mai sus, asigurarea condițiilor pentru repetiții ale 
spectacolelor, asigurarea amenajării locațiilor de desfășurare, a instalațiilor și a 
materialelor specifice, conform cerintelor și specificațiilor prezentului caiet de 
sarcini.  

2. Pentru susținerea momentelor artistice/muzicale,  prestatorul va asigura logistica 
necesară în activitățile enumerate mai sus în conformitate cu programul 
festivalului.  

3. Dezasamblarea scenei și eliberarea locației se vor face în termen de 48 de ore 
de la terminarea evenimentului descris mai sus.  

4. În toate cazurile prestatorul va asigura transportul, cazarea, mesele, garda de 
corp (daca este cazul) și prestația participanților (artiști, staff tehnic), pe 
cheltuiala sa exclusivă, inclusiv drepturile de autor pentru artiștii invitați, precum 
și orice alte servicii, care nu sunt prevăzute, dar care reies pe parcurs că sunt 
necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.  

5. Ambulanța, Pompierii, asigurarea măsurilor de ordine publică prin Jandarmi, 
Poliție Locală și Municipală,  asigurarea toaletelor ecologice, asigurarea 
curățeniei în zona vizată de eveniment, avize și autorizații vor fi asigurate și 
coordonate de către achizitor. 
 

IV. DESCRIEREA OFERTEI – CERINTE SI SPECIFICATII TEHNICE    
1. MODUL DE ELABORARE  AL OFERTEI  TEHNICE  

 
Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, să reiasă că ofertantul a 

înțeles complexitatea contractului ce urmează să fie atribuit.  
Oferta va respecta calendarul evenimentelor și programul așa cum a fost prezentat 

mai sus. Programul final însă poate suferi mici modificări, acesta fiind definitivat și aprobat de 
autoritatea contractantă ulterior semnării contractului și respectat întocmai de către 
prestatorul de servicii declarat câștigător, fără costuri suplimentare pentru autoritatea 
contractantă. În acest sens orice modificare a programului va fi comunicată prestatorului cu 
minim 48 de ore înaintea datei stabilite.  

Oferta va fi elaborată astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile 
solicitate mai sus.   

 
2. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE  
Oferta financiară va cuprinde totalitatea prețurilor pentru categoriile de lucrări și servicii 

necesare realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor in vigoare.  
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va ține seama de întreaga gamă de servicii 

prevăzute în Caietul de sarcini și de costurile aferente realizării acestor servicii pe perioada 
evenimentelor.  

  În acest scop, propunerea financiară va fi întocmită în lei , incluzând toată perioada de 
derulare a contractului, cu TVA-ul evidențiat separat sau cu mențiunea SOCIETATEA NU 
ESTE PLĂTITOARE DE TVA (daca este cazul).   

Se va reține garanție de participare în cuantum de 1% din valoarea contractului, ce se va 
restitui la momentul semnării contractului.  
      V.   DURATA DE VALABILITATE a ofertei va fi de 90 de zile. 

 
VI. CRITERIUL DE SELECȚIE  - PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  
 
VII. PLATA FACTURILOR FISCALE – se va face in termen de 30 de zile calendaristice 

de la acceptarea la plata a facturii/lor, in baza proceselor verbale de receptie a serviciilor 
prestate. Se va constitui garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea 
contractului.  
 
Sef Serviciu Relatii Publice Invatamant Sport  
                Daniela RAFTU 


