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                                                        CAIET DE SARCINI  

privind achiziția serviciilor de organizare a editiei a V-a, a Festivalului de jocuri si reconstituiri 

istorice Dapyx organizat în perioada 20 – 22 mai 2022  

 

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;  

Locația prestării serviciilor: sediul indicat de Primăria Municipiului Medgidia, respectiv 

Stadionul Municipal „Iftimie Ilisei”. 

 

 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; 

 

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea serviciilor de organizare 

evenimente prin prestații artistice constând în reconstituiri ale diferitelor perioade istorice în 

cadrul Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice „Dapyx” , Medgidia, ediția a V-a, 2022.     

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 simplificata pe Anexa II la Legea 98/2016, si 

constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora fiecare ofertant elaboreaza 

propunerea tehnica si financiara. 

 

II.   NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA  

Necesitatea realizării acestui eveniment cultural este impusă de situația economico – 

socială a municipiului Medgidia.  
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Obiectivul general al evenimentului il constituie revitalizarea vieții culturale prin 

crearea unor evenimente inedite, cu caracter repetitiv,  care ar putea avea ca și consecință 

directă dezvoltarea economică a orașului.  

Astfel promovarea municipiului Medgidia ca obiectiv cultural, precum și introducerea 

acestuia în circuitele turistice și culturale, este benefică și absolut necesară dezvoltării locale 

și zonale.  

III.  SCOPUL  

Prin achiziția serviciilor necesare pentru organizarea unui festival de jocuri și 

reconstituiri ale diferitelor perioade istorice în municipiul Medgidia, se dorește identificarea 

unui prestator care să corespundă tuturor cerințelor ce vor fi descrise în cele ce urmează.  

 Prestatorul va oferi întreaga gamă de servicii solicitate în prezentul caiet de sarcini, 

ce va însuma o serie de activități, de la demonstrații de lupte, reconstituiri de bătălii istorice 

până la ateliere tematice de ceramică, țesătorie, fierarie, pielărie, etc., în perioada 20 – 22 

mai 2022.  

Toate activitățile propuse vor satisface atât curiozitatea publicului larg, cât și a 

iubitorilor de cultură, istorie, de meșteșuguri tradiționale,de armament și lupte demonstrative.  

Organizarea evenimentului va consta în achiziția următoarelor servicii: 

1. Servicii de prestații artistice constând în reconstituiri ale diferitelor perioade 

istorice; 

2. Demonstrații de luptă – reprezentații în arenă; 

3. Organizarea de ateliere tematice meșteșugăresti (de  ceramică,  pielărie, fierărie, 

țesătorie, gastronomie) 

4. Spectacol de cântece și dansuri de epocă 

5. Spectacol de cântece și dansuri moderne 

6. Decorarea și dotarea spațiilor în care se vor desfășura activitățile  

7. Realizarea decorurilor, costume, armament, armuri, etc 

8. Logistică 

 

IV.  DESCRIEREA SERVICIILOR. CERINTE SI SPECIFICATII TEHNICE   

Evenimentul se va desfășura în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” și pe 

Stadionul Municipal. 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR PE ZILE  

Ziua I – 20 mai 2022 

• Parada participanților desfasurata pe arterele principale din Medgidia 

• Deplasare la stadion si pozitionarea pentru ceremonia de deschidere 

• Ceremonia de deschidere a evenimentului  

Ziua II – 21 mai 2022 – perioada reconstituită - ANTICHITATE si EVUL MEDIU  



 

 

• Demonstrații de mesteșuguri din antichitate, antrenamente,  lupte demonstrative 

de gladiatori, dansuri antice  

• Reprezentații în arena stadionului  -  momente istorice reconstituite 

• Prezentarea taberelor tematice și a asociațiilor de reconstituire istorică  

 

Ziua III  – 22 mai 2022 - perioadă reconstituită – EPOCILE MODERNĂ ȘÎ 

CONTEMPORANĂ  

• Activități în tabere : demonstrații de meșteșuguri, antrenamente, lupte 

demonstrative 

• Prezentarea asociațiilor specializate pe această perioadă istorică - Reconstituire 

bătălii  

• Reconstituire bătălii : ex. al doilea Război Mondial, Marea bătălie cu perne. 

 

1. Asigurare logistică/recuzită 

Se va asigura: prezența a aproximativ 200 de reenactori, reprezentanți ai asociațiilor de 

reconstituire istorică, echipamentul gladiatorilor, combatanților, costumațiile tuturor 

participantilor implicați, precum și  echipamentul conex : arme, armuri, armament, de către 

prestator.  

Programul prestațiilor artistice se va desfășura în intervalul orar 10.00 – 20.00 în 

fiecare zi de festival.   

Prestatorul va fi responsabil pe durata întregului eveniment de : 

1. Serviciile minime obligatorii aferente organizării vor fi : asigurarea participării a 

artiștilor (actorilor), conform cerințelor de mai sus, asigurarea amenajării locațiilor 

de desfășurare  a taberelor,  

2. Pentru susținerea prestațiilor artistice constând în reconstituiri istorice,  

prestatorul va asigura logistica necesara în activitățile enumerate mai sus în 

conformitate cu programul festivalului.  

3. În toate cazurile prestatorul va asigura transportul, cazarea, mesele și 

prestația participanților (pentru toți reprezentanții participanți în calitate de 

actori la eveniment), pe cheltuiala sa exclusivă, precum și orice alte 

servicii, care nu sunt prevăzute, dar care reiese pe parcurs că sunt 

necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.  

 

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.  

           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 servicii necesare 

realizării obiectului contractului, conform standardelor și normativelor în 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  

Criteriul de selectie : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Daniela RAFTU 

șef Serviciu Relații Publice 


