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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 
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Caietul de sarcini 

a achiziţiei serviciului pentru organizare evenimente “Kiss FM”,  

perioada iulie- august 2017 

 
 

 

 

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie achiziţia serviciilor pentru 
organizare evenimente “Kiss FM” 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat, a 
echipamentelor tehnice necesare, conform solicitărilor din prezentul Caiet de sarcini. 

Municipalitatea a încheiat un Preacord de Colaborare înregistrat cu nr. 83958 în 
data de 30.06.2017 în care menţionează că pentru derularea în bune condiţii a 
evenimentului, este necesar ca în interiorul perioadei de derulare a acestuia, locația să fie 
amenajată cu scenă, echipament de scenotehnică, sonorizare, video și lumini în Piața 
Ovidiu din Constanța, patru weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, 
duminică) în perioada iulie - august 2017. 
 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice 
ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care Propunerea Tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. 

Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi 
considerată neconformă și va fi respinsă. 
 
 
1. Informații generale 
 
Municipiul Constanța 

Adresa:  Str. Bulevardul Tomis, nr. 51, Constanța, cod poștal 900275 

Tel : 0241-485890 
e-mail : evenimente@primaria-constanta.ro 
Adresă internet :  www.primaria-constanta.ro 
Cod fiscal : 4785631 
Reprezentant legal : Decebal Făgădău – primar 
 
2. Obiective generale ale achiziției 
 
Scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente 
“Kiss FM”, patru weekenduri (3 zile/weekend) în perioada iulie - august 2017. 

APROBAT, 

PRIMAR,  

DECEBAL FĂGĂDĂU                                                                                                                
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3. Servicii solicitate 
 

Amenajarea locației cu scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini.  
 

 

4. Specificaţii tehnice 

 

Ofertantul va asigura o scenă pentru patru weekenduri (3 zile/weekend) în perioada 

iulie - august 2017, conform specificaţiilor menţionate mai jos.  

Asamblarea şi dezasamblarea, amenajarea şi dotarea scenei cu aparatură specifică 

(sistem de sonorizare şi lumini, echipament video), precum şi a accesoriilor si a cortului 

tehnic, vor fi asigurate în totalitate de ofertant.  

Scena va fi amplasată în Piața Ovidiu din Constanţa, funcţionalitatea acesteia fiind 

asigurată în data desfăşurării evenimentelor în  perioada iulie - august 2017. 

Amenajarea şi dotarea scenei trebuie să fie finalizată în termen de 3 zile de la semnarea 

contractului. Dezasamblarea scenei şi eliberarea locaţiei se vor face în termen de 

maximum 1 zi de la finalizarea spectacolelor.  

 

 

 

 

Anexa 1 

5. Detalii tehnice scenă, scenotehnică şi logistică evenimente Kiss FM – Constanţa: 
    

     Scenă  

• dimensiunea scenei de 14x12x8 m  – 1 buc. 

• capacitate încărcare totală – minim 6 t 

• podium scenă minim 12 mx 10 m, înălțime 1,8 m cu capacitate de montare pe teren 

înclinat şi denivelat, scări laterale pentru acces, fixate pe scenă 

• capacitate de a agăţa PA pe stâlpi, greutate 2 t  

• protecţie pereţi PVC pentru spate  

 

 

      Regie tehnică în fața scenei 

• din Layher, acoperită cu PVC, cu laterale demontabile, dimensiune nivel sol 4 m x 4 

m, înălţime 30 de cm, cu nivelul II 2,5 m x 5 m pentru spoturi urmărire şi camere 

video – 1 buc. 

 

      Scenotehnică 

• grinzi de 14 m din Al pentru lumini, pe motoare electrice – 4 buc. 

• podium pentru 2 camere video, 2 m x 1m, 2 m înălţime – 2 buc. 

 

     Sistem de sunet 

• instalaţie de sunet de tip Line Array cu putere adecvată pentru producerea unei 

presiuni (SPL) suficiente numărului de spectatori în zona destinată acestora, 



 3
 

constituit din 2 clustere a 12 bucăți -  1 buc. 

• monitoare de sunet minim 500 w amplificatoare cu 2 canale – 10 buc. 

• mixere audio digitale de sunet, console de 48 ch  - 2 buc. 

• echipament back-line integral pentru concert live - 1 set. 

• set de microfoane şi accesorii  - 1 set. 

• perniţă de distribuţie în scenă cu 2 cabluri pentru FOH  - 1 buc.  

 

     Lumini 

• comandă mixer de lumini 5 universuri DMX – 1 buc. 

• lumini mobile (o combinație de wash cu LED cu zoom, spoturi de minim 700W și 

beam-uri) – 80 de buc. 

• blindere de 4 becuri – 8 buc. 

• stroboscoape – 8 buc. 

• aparate cu surse multiple (gen stripuri cu 6/8/12 becuri/LED-uri sau matrici cu 

16/25/36 de becuri/LED-uri) – 2 panouri 

• spoturi de urmărire – 2 buc. 

• mașini de fum sau hazere cu ventilatoare – 2 buc. 

 

      Video 

•  ecran/plasă LED 40 mp, cu sistem de agăţare pe o grilă în spatele scenei 

• controller, processor – 1 buc. 

• player video – 1 buc.  

• mixer video – 1 buc.  

• camere video – 4 buc.  

• ecran/plasă LED 4/3 cu schela aferentă – 2 buc. 
 

 
     Accesorii producţie 
 

 

• distribuții electrice și cabluri pentru echipamentele de la capitolele anterioare – 1 set 

• garduri de forţă tip baricadă – 30 de buc. 

• cable cross pentru trecerile de cablu şi pentru traseul de la FOH la scenă – 50 m 

 
 
 
Notă :   
      1. Orice referire la un anumit model/marcă/ se va elimina și se înlocuiește cu 
echivalentul acestuia. 
 
 
Mențiuni :  
 

Montajul echipamentelor va fi realizat ținând cont de cerinţele beneficiarului prezent 
în documentație. 

Prestatorul va asigura transportul echipamentelor, necesarul de cabluri, distribuții 
electrice, dimere, conectică necesară funcționării instalațiilor de sunet, lumini, video, treceri 
peste cabluri între scenă și regia tehnică, dar și pentru spațiile adiacente scenei unde este 
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necesară cablarea electrică. 
Prestatorul va pune la dispoziție personalul tehnic specializat necesar pentru 

instalarea/demontarea echipamentului și cablarea acestuia, a zonelor de interes, cât și 
pentru personalul tehnic specializat pentru operarea acestora pe perioada desfășurării 
evenimentului. 

Toate echipamentele, prelatele, elementele de ridicare și de scenotehnie trebuie să 
corespundă standardelor ISU/ISCIR.  

În acest sens, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica declarație pe propria 
răspundere prin care își asumă că toate echipamentele, prelatele, elementele de ridicare și 
de scenotehnie corespund standardelor ISU/ISCIR, conform prevederilor Legii 64/2008, art. 
14, 15 și Anexa 2, pct. 8. 
 
 
6. Cerințe specifice privind personalul și sarcinile acestuia în cadrul evenimentului 
 
 Prestatorul își asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor 
materiale, umane și financiare necesare realizării activităților cuprinse în Caietul de sarcini. 
 Necesitățile legate de asigurarea personalului specializat, în legătură cu realizarea 
activităților din contract – presupune ca prestatorul să facă dovada că dispune de personal 
de specialitate necesar îndeplinirii contractului astfel: 
 
Echipa tehnică a întregului proiect este formată din: 
1. Responsabil financiar 

2. Coordonator scenă 
3. Coordonator tehnic 
 
 Operatorul economic va prezenta personalul propus pentru îndeplinirea contractului 
și sarcinile aferente fiecărei poziții pentru perioada derulării contractului. 
 Pentru fiecare membru nominalizat în echipa de proiect se vor prezenta: date de 
contact – telefon, e-mail, scurta descriere a sarcinilor, experiența, disponibilitatea de a lucra 
în proiect. 
 
7. Modul de prezentare a Propunerii Tehnice 
 
 Propunerea Tehnică va conţine un comentariu care se va prezenta astfel încât să se 
asigure posibilitatea verificării corespondenţei sale cu specificaţiile prevăzute în Caietul de 
sarcini. 
 Fiecare ofertant este obligat să prezinte Propunerea tehnică prin completarea tuturor 
serviciilor pe care le oferă în conformitate cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini. 
 Toate costurile conexe generate de activităţile pe care trebuie să le organizeze, 
conform Caietului de sarcini, vor fi suportate de Prestator. 
 Ofertantul va prezenta un portofoliu de fotografii, care să ilustreze cât mai relevant 
scena, din mai multe unghiuri, precum şi momente relevante de la evenimente similare. 
 
8. Modul de prezentare a Propunerii Financiare 
 
 Propunerea financiară se va prezenta prin completarea Formularului de ofertă cu 
valoarea totală fără T.V.A. (tva –ul se va evidenția distinct),.  

Propunerea financiară va cuprinde o anexa ce va include toate cheltuielile de tipul: 
chirie scenă cu echipamente aferente ( sonorizare şi lumini), chirie echipament video, 
asistenţă tehnică de specialitate, transport echipamente, transport, cazare, asigurarea 
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pazei scenei, masă echipă tehnică, alte cheltuieli  (autorizări/avize etc.), fiind detaliat pentru 
fiecare tip de cheltuială. 
 Ofertantul va elabora Propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziţiei. 
 Orice alt document al Propunerii financiare se va prezenta corespunzător astfel încât 
acesta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţurile şi tarifele (exprimate în Lei, fără 
TVA), precum şi alte condiţii financiare şi comerciale, astfel încât acesta să asigure 
prestarea tuturor serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini. 
 Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, fără TVA şi are caracter ferm şi 
obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 
 
9.Informații și date puse la dispoziție de către autoritatea contractantă 

 
Locația :  Piața Ovidiu, Constanța 
 
Data desfășurării evenimentului : patru weekenduri (3 zile/weekend) în perioada iulie - 
august 2017. 
 
Programul de desfășurare :  Anexa 2 ( cuprinde desfășurătorul evenimentului) 
 
 

Anexa 2 

Descrierea Evenimentului 

 

Denumire: “Kiss FM” - concerte în aer liber 

 

Locație: Piața Ovidiu, Constanța 

 

Data:   patru weekenduri (3 zile/weekend) în perioada iulie - august 2017. 

Acces: Intrarea liberă 

Utilitățile:  vor fi puse la dispoziție 

 
10. Autorizații: Asigurarea obţinerii autorizaţiilor/avizelor necesare desfăşurării 

evenimentului care cad în sarcina operatorului economic. 

 
Așteptări ale autorității contractante 
 
Autoritatea contractantă își dorește:  
 
- Producția conceptului tehnic, pornind de la constrângerile prezentate, respectiv 
informațiile și datele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă. 
- Operatorul economic se va încadra în termenul de prestare stabilit de către autoritatea 
contractantă. 
-  Utilizarea de echipamente și instalații corespunzătoare. 
- Operatorul economic va prezenta și include în propunerea tehnica modalitatea de 
protecție a locației și a instalațiilor conexe. 
- Operatorul economic va prezenta și include în propunerea tehnica un plan de 
amplasament a elementelor de delimitare a echipamentelor. 
- Pentru o ofertă corespunzătoare, operatorii economici pot vizita amplasamentul. 
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Perioada de prestare 

Durata evenimentului :   patru weekenduri (3 zile/weekend) în perioada iulie - august 2017. 
Locul desfășurării : Piața Ovidiu, Constanța 

 

Recepția 

 La finalizarea prestării serviciilor se va încheia un proces verbal de recepție, în baza 

unui raport de activitate acceptat.  

Ofertantul va desemna persoana responsabilă pentru incheierea procesului-verbal 

de receptie. 

 

Plata serviciilor 

 Modalitatea de plată este viramentul bancar în contul de trezorerie. 

 Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la data primirii facturii originale de 

către Beneficiar. 

 Se vor plăti doar serviciile efectiv prestate și menționate în contract. 
 

 

Neconformități 

 Performanțe inferioare ale instalațiilor și echipamentelor; 

Dimensionarea necorespunzătoare; 

Utilizarea de personal necoresspunzător; 

Neîncadrarea în timpul alocat; 

Ofertanții nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165, 

166 și 167 din Legea 98/2016. 
 

 

Alte cerințe și informații 

 Oferta va fi transmisă în limba română și va fi compusă din:  

 

- Propunerea tehnică, va cuprinde detalierea fiecărei componente în parte, astfel 
încât, fiecărei cerințe din Caietul de sarcini să-i corespundă modalitatea de 
îndeplinire. Echipamentele vor fi însoțite de Fișe tehnice ale producătorului. 

- Propunerea financiară va fi transmisă cu detalierea fiecărei componente în parte și 
se va transmite în LEI. 

- Oferta va fi semnată de către persoana legal desemnată. 
- Fiecare ofertant va depune oferta astfel încât aceasta să fie clară, iar din conținutul 

acesteia să reiasă că poate duce la bun sfârșit serviciile solicitate. 
- Riscurile privind protecția muncii, manipulării și utilizării echipamentelor aparțin 

operarorului , economic (se va completa declaraţie pe propria răspundere),.   
- Documente însoțitoare: certificate constatator ONRC cu date reale și valide la data 

depunerii, scrisoare de înaintare, împuterniciri, alte documente – după caz. 
- Certificate eliberate de ANAF şi SPIT. 
- Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile de la data emiterii acesteia. 

 

 

 

Criteriul de atribuire  
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Prețul cel mai scăzut. 

Ofertanţii vor depune obligatoriu ofertă de preţ pentru toate serviciile solicitate prin caietul 
de sarcini menţionate  mai sus sub sancţiunea respingerii ofertei. 
 

 

 

 

Director Executiv 

Mihaela POPESCU 

                                                                                                                                 

Şef Serviciu  

Liviu PĂTRAŞCU 

 

Întocmit     

 

Daniel GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


