ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului CÂMPULUNG nr81/28.06.2018

CAIET DE SARCINI
privind selectarea unui partener în vederea constituirii unei asocieri în participaţie
pentru organizarea evenimentului
„Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XX-a
1. INFORMAŢII GENERALE
Municipiul Câmpulung organizează în perioada 14-22 iulie 2018 evenimentul
„Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”. Manifestarea ajunsă anul
acesta la cea de-a XX-a ediţie este un bun prilej pentru fii Câmpulungului cât şi pentru mulţi
dintre prietenii acestei urbe, aflaţi dincolo de graniţele judeţului ori ale ţării de a se întâlni şi
de a participa la activităţi culturale, sportive etc.
În această perioadă, în centrul municipiului vor avea loc diverse manifestări artistice,
parc de distracţie, comerţ cu amănuntul de produse alimentare şi alimentaţie publică (fără
produse nealimentare), târg tradiţional şi alte activităţi ce se încadrează în specificul
sărbătorilor de tip ziua localităţii, activităţi ce se vor adresa locuitorilor şi publicului larg,
contribuind în mod direct la crearea unui climat de sărbătoare.
Municipiul Câmpulung intenţionează organizarea celei de a XX-a ediţii a Zilelor prin
constituirea unei asocieri în participaţie cu un prestator de servicii care să poată organiza
acest tip de eveniment.
Prin prezentul Caiet de sarcini se stabilesc condiţiile pe care ofertantul de servicii
trebuie să le îndeplinească în vederea atribuirii unui contract de asociere în participaţie.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI :
Obiectul contractului constă în asocierea Municipiului Câmpulung în baza unui
contract de asociere în participaţie pentru:
- organizarea de manifestări cultural-artistice în zilele de 20 şi 21 iulie 2018 prilejuite de
Zilele Municipiului Câmpulung, ediţia a XX-a, 2018;
- activităţi de distracţie, comerţ cu amănuntul de produse alimentare şi alimentaţie
publică (fără produse nealimentare), târg tradiţional şi alte activităţi ce se încadrează
în specificul sărbătorilor de tip ziua localităţii, ]n perioada 19-22 iulie 2018;
Asociatul Ofertant de servicii trebuie să îşi asume responsabilitatea organizării
manifestărilor cultural-artistice în zilele de 20 şi 21 iulie 2018, precum şi a activităţilor de
distracţie, comerţ cu amănuntul de produse alimentare şi alimentaţie publică (fără produse
nealimentare), târg tradiţional şi alte activităţi ce se încadrează în specificul sărbătorilor de
tip ziua localităţii pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului „Împreună pentru
Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”. În acest scop va conduce, va supraveghea şi
va desfăşura toate activităţile cuprinse în cadrul contractului a căror executare îi revin
nemijlocit, respectiv organizarea şi susţinerea financiară a concertelor următorilor artişti,
inclusiv susţinerea cheltuielilor legate de transportul, masa şi cazarea artiştilor:
Vineri 20 iulie, între orele 21.00 – 24.00
MARCEL PAVEL,
MONICA ANGHEL
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-

NICOLA

Sâmbătă 21 iulie, între orele 21.00 – 24.00
MIRA
RIFF
ŞTEFAN BĂNICĂ JR.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE PREZENTEI ASOCIERI
Legislaţia aplicabilă
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Principii




principiul independenţei juridice a fiecărui asociat;
principiul reciprocităţii asistenţei manageriale;
principiul acordării priorităţii în prestarea de servicii pentru realizarea scopului
asocierii

4. SPECIFICAŢII TEHNICE
Lista artiştilor/formaţiilor prezentată la punctul 2 este obligatorie. Asociatul ofertant
prestator al serviciilor în asociere se va încadra cu activităţile organizate în grila de program
ce se va aproba de către Consiliul Local al Muncipiului Câmpulung.
Prestarea serviciilor se va face pe amplasamentul delimitat prin schiţa anexată
prezentului Caiet de sarcini.
Asociatul ofertant de comun acord cu Municipiul Câmpulung va dispune asupra modului
de amplasare a spaţiilor de vânzare, a locurilor de joacă şi agrement, astfel încât să nu se
perturbe circulaţia pietonală şi accesul riveranilor. De asemenea va asigura managementul
părţii comerciale, a logisticii şi comercianţilor pe raza amplasamentului.
5. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA ASOCIERII
Municipiul Câmpulung aduce în asociere:
- amplasamentul de desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul asocierii, teren
aparţinând domeniului public al UAT Municipiul Câmpulung în suprafaţă de 2498 mp, situat
în zona centrală, teren evidenţiat în schiţa de amplasament - Anexa nr. 1 la prezentul caiet
de sarcini şi utilităţile necesare Asociatului ofertant pentru prestarea serviciilor. Din suprafaţa
totală, Asociatul ofertant va asigura liberul acces riveranilor şi pietonilor.
Asociatul ofertant de servicii va suporta pe cheltuiala sa exclusivă contravaloarea
serviciilor muzicale solicitate de Municipiul Câmpulung în zilele de 20 şi 21 iulie 2018 pentru
artiştii/formaţiile menţionate mai sus.
Valoarea aportată de către Asociatul ofertant de servicii în cadrul contractului de
asociere în participaţie nu poate fi mai mică de 115.000 lei cu TVA, valoare adusă în
asocierea în participaţie sub formă de contraprestaţie în conformitate cu prevederile art. 7 din
modelul de Contract de asociere în participaţie, prezentat ca anexă la Caietul de sarcini.
Pentru susţinerea financiară a asocierii, Asociatul ofertant are dreptul să desfăşoare în
perioada contractului de asociere, pe amplasamentul delimitat în schiţa Anexa nr. 1, activităţi
comerciale aducătoare de venituri cu respectarea legislaţiei în vigoare.
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6. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Propunerea tehnică elaborată de Asociatul ofertant va respecta în totalitate cerinţele
prevăzute în caietul de sarcini şi trebuie să reflecte asumarea de către Asociatul ofertant a
tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va cuprinde:
1. Prezentarea modului de realizare a serviciilor prin care Asociatul ofertant va descrie:
a) metodologia de prestare pentru realizarea serviciilor;
b) resursele care sunt puse la dispoziţie (personal şi instalaţii/echipamente);
c) programul de prestare a serviciilor pe zile calendaristice, care să ilustreze succesiunea de
realizare a activitatilor, ordinea şi derularea în timp a acestora, pe care Asociatul ofertant
propune să le îndeplinească pentru realizarea serviciilor;
2. Asociatul ofertant trebuie să demonstreze efectuarea în cadrul a minim 3 contracte,
prestarea de servicii similare obiectului contractului, (organizare de evenimente) în cel mult
ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, în valoare de minimum 115.000 lei cu
TVA. Experienţa în prestarea serviciilor va fi demonstrată prin activităţi similare celor ce fac
obiectul asocierii. În susţinerea demonstrării capacităţii tehnice cu privire la experienţa
similară se vor depune xerocopii ale contractelor de prestări servicii insoţite de procesele
verbale de predare primire a serviciilor. Toate aceste documente vor fi certificate pentru
conformitate cu originalul.
3. Prezentarea modalităţii de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în
vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile: lista
cu personalul cheie (organizatori de evenimente), cu dovada implicării acestora in cel putin
un proiect similar cu cel care face obiectul serviciilor. Pentru dovedirea experientei
personalului cheie, se vor ataşa: CV-uri, fişe de post, certificate de calificare, diplome de
absolvire in domeniu, recomandări,etc, după caz.
Se vor respecta condiţiile de mediu şi cele cu privire la relaţiile de muncă pe toată
durata de îndeplinire a contractului asociere în participaţie. Pentru asumarea respectarii
conditiilor de mediu şi de muncă, ofertantul va prezenta:
- o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de
muncă şi securitatea muncii;
- o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de
mediu.
Informaţii detaliate privind reglementările obligatorii care se referă la condiţiile de
muncă şi protecţia muncii, sănătăţii şi securităţii în muncă, aflate în vigoare, se pot obţine de
la Inspecţia Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informaţiile detaliate privind reglementările obligatorii care se referă la condiţiile de
mediu, aflate în vigoare, se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului –
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Asociatul ofertant elaborează oferta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini
şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică sunt
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza
legislaţiei aplicabile.
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate, şi va fi exprimată exclusiv în lei, cu TVA.
Propunerea financiară, reprezentând valoarea aportată în cadrul contractului de
asociere în participaţie, trebuie să aibă o valoare mai mare sau egală decât suma de
115.000 lei inclusiv TVA. Suma aportată nu este plătibilă în bani ci se plăteşte sub formă de
contraprestaţie cu servicii şi/sau bunuri de aceeaşi valoare. În situaţia în care Asociatul
ofertant nu justifică prin documente fiscale o valoare egală cu valoarea angajată prin
propunerea financiară, acesta va fi obligat să contribuie la îndeplinirea obiectului asocierii cu
aport în numerar până la nivelul sumei angajate.
Documentele contractului vor fi: caietul de sarcini, propunerea tehnică şi propunerea
financiară.
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Asociatul ofertant va prezenta pe lângă propunerea tehnică şi financiară, certificatul
constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de activitate este în concordanţă
cu obiectul contractului, precum şi certificatul/le de atestare fiscală din care să reiasă că nu
înregistrează datorii la bugetul de stat/bugetul local.
7. DURATA ASOCIERII
Asocierea se încheie pe durată determinată, în perioada desfăşurării manifestărilor
prilejuite de Zilele Municipiului Câmpulung, ediţia a XX-a, 19-22 iulie 2018.
Durata de valabilitate a contractului de asociere în participaţie se întinde de la
semnarea acestuia de către Asociaţi şi până la justificarea integrală a aporturilor aduse în
asociere, dar nu mai târziu de 31 iulie 2018.
8. MODALITATEA DE RECEPŢIE A SERVICIILOR, CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE
ÎMPĂRŢIRE A REZULTATULUI ASOCIERII
Repartizarea beneficiilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de coasociaţi în
cadrul asocierii se va efectua la finalul proiectului, după cum urmează:
Asociatul ofertant datorează Municipiului Câmpulung pentru suprafaţa de 2498 mp o
taxă de utilizare a domeniului public în valoare totală de 39968 lei, pe care se obligă să o
plătească în contraprestaţie cu servicii şi/sau bunuri în valoare totală mai mare sau egală cu
115.000 lei cu TVA.
Pentru justificarea sumei aportate, Asociatul ofertant va prezenta copii conforme cu
originalul ale documentor fiscale care atestă cheltuiala şi plata bunurilor şi serviciilor
efectuate în îndeplinirea obiectului contractului: facturi, chitanţe, bonuri fiscale, extrase de
cont, etc. Termenul prezentării documentelor justificative este de 10 (zece) zile de la data
finalizării activităţilor.
În situatia în care Asociatul ofertant justifică o sumă inferioară sumei aportate, acesta
va fi obligat să contribuie la îndeplinirea obiectului asocierii cu aport în numerar până la
nivelul sumei angajate. Suma va fi calculată ca diferenţă între suma angajată şi suma efectiv
plătită de Asociatul ofertant şi va fi exprimată în lei. Aportul în numerar se face venit la
bugetul local şi se depune la casieria instituţiei sau prin transfer bancar în contul de
trezorerie deschis la Trezoreria Municipiului Câmpulung.
În situaţia în care Asociatul ofertant prezintă documente care atestă plăţi mai mari
decât suma angajată ca aport, acesta nu va putea solicita din partea Municipiului
Câmpulung nici o plată sau despăgubire.
Municipiul Câmpulung va garanta pe toată perioada de desfăşurare a evenimentelor
accesul la utilităţi: energie electrică şi apă.
9. DISPOZIŢII FINALE
Va fi descalificată orice ofertă care nu îndeplineşte întocmai cerinţele caietului de
sarcini. Va fi declarată câştigătoare oferta cu valoarea aportată cea mai mare.
Selecţia Asociatului ofertant se va realiza prin evaluarea ofertelor depuse în cadrul
acestei proceduri şi se va finaliza cu încheierea unui contract de asociere în participaţie.
Compartimentul Programe-Prognoze
Ungureanu Iuliana, inspector
Ioniţescu Antonia, inspector
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