Caiet de sarcini
privind achiziția publică de servicii muzicale și de divertisment, servicii
de organizare de expoziții, de târguri și de congres, servicii de prezentare
spectacole, servicii de scenotehnică și activități suport pentru interpretare
artistică la scenă, servicii de cazare, servicii de transport, persoane necesare
pentru organizarea evenimentului cultural „ Copilaria – Poarta vietii ”, care
va avea loc în Municipiul Focșani, în perioada 31 mai - 1 iunie 2019.
CAPITOLUL I - DATE GENERALE
Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focsani va organiza evenimentul
cultural-artistic „ Copilaria – Poarta vietii ” .
Perioada desfășfurării evenimentului: 31 mai - 1iunie 2019.
Locul de desfășurare al evenimentului: municipiul Focșani, județul
Vrancea, România.
Valoarea estimată a serviciilor: 375.000 ron
Ofertanții vor depune ofertă pentru serviciile solicitate, astfel încât să
furnizeze toate informațiile necesare cu privire la preț, precum și la alte condiții
financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii.
CAPITOLUL II - SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția serviciilor specifice necesare pentru organizarea acestui
eveniment se va face pentru întreaga gamă de servicii, conform descrierii
urmatoare:
1. Servicii muzicale și de divertisment, servicii de prezentare
spectacole, organizarea și susținerea evoluției artiştilor conform
următorului program:
2. În data de 31 mai 2019 in intervalul orar 16.30 – 19.30recitaluri
muzicale copii si in data de 1 iunie 2019 în intervalul orar
10:00- 22:00, vor avea loc recitaluri muzicale şi concursuri,
demonstratii sportive gimnastica,teatru, animatie.
A. Artisti interpreti de muzica usoara ce vor concerta pe scena:
- Recital MARIO FRESH
- Recital BIBI
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- Recital NICOLE CHERRY
- Recital IULIANA BEREGOI

3. În deschiderea programului artistic/de divertisment din data de 1 iunie 2019,
se va organiza o caravana care să parcurgă un traseu stabilit de comun acord cu
autoritatea contractantă. Pe parcursul traseului caravana se va opri în anumite
locaţii pentru a realiza mini spectacole de dans, precum si concursuri si
entertaiment cu publicul prezent. Punctul de final al traseului caravanei va fi in
Piata Unirii din Municipiul Focşani. Această caravană trebuie sa conţină
momente artistice pentru copii si adulţi în Piaţa Unirii. Evenimentul trebuie sa
aiba o durată minimă de 5 ore şi caravana trebuie să fie alcătuită din mimim 25
artişti animatori si sa contina coregrafie cu artisti, costumati in personaje de
poveste si mascote, concursuri si spectacole interactive, diplome si trofee
personalizate, spectacol cinetic – spandex cu oprire in diverse locatii
reprezentative pentru oras, unde vor avea loc momente artistice sustinute de
artistii din Caravana Copilariei.
4. În deschiderea programului artistic de la scena montata in Piata Unirii, se va
organiza un Program special interactiv - Lumea Basmelor Copilariei. Acest
program interactiv va contine momente interactive: Compania The Sky, trupa
pe catalige, face – painting si caricaturi, karaoke, jocuri si concursuri, dansuri cu
personajele de basm, cupe si diplome, baloane modelabile si clownerie, 2
spectacole de teatru cu actori pt. Copii, 1 spectacol cu magicieni. Aceste
momente vor fi realizate cu minim 25 de artisti executanti si vor avea 2
prezentatori.
5. Durata fiecarui recital va fi de minim 40 minute.
B. Servicii de scenotehnică și activitați suport pentru interpretarea artistică
la scenă:
Ofertantul va asigura o scenă pentru spectacolele menționate la punctul I,
conform specificațiilor minime menționate mai jos. Asamblarea și
dezasamblarea, amenajarea și dotarea scenei cu aparatura specifică (sistem de
sonorizare și lumini, echipament video), precum și accesoriile tehnicii necesare
vor fi asigurate în totalitate de către ofertant. Locul de amplasare al scenei va fi
în perimetrul Pieții Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea, amenajarea și
dotarea scenei urmând a fi finalizată pâna cel mai târziu la data de 31 mai 2019,
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ora 14:00. Dezasamblarea scenei și eliberarea locației se va face in termen de
maxim 2 zile de la terminarea evenimentului.
A) SCENOTEHNICA ŞI VIDEOTEHNICA de spectacol vor trebui să
întrunească urmatoarele condiții minime:
SCENA:
- scena de tip ground suport de dimensiuni minime 9 m X 7 m X 7 m (
acoperită în întregime cu prelată ) ;
- scena trebuie să fie prevazută cu motoare - minim 10 buc;
- podiumul pentru scena cu suprafața de minim 9 m X 7 m, înalțime
reglabilă, minim 1 m ;
- podiumul trebuie să fie dotat cu scară laterală de acces, rezistența
podiumului de minim la 500 kg/m2 ;
- sistem de siguranță pentru stabilitatea scenei, cu contra greutăți ;
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor
care vor evolua pe această scenă .
SONORIZARE :
- instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 50 kw
putere, de tip line array ;
- mixer digital FOH minim 32 de canale , full parametric, minim 12
auxiliare, multicore aferent ;
- 1 set de backline compus din cabinet + staţie de chitară, cabinet + staţie
de bass, set complet de tobe ( tobe, stative şi scaun de toboşar ) ;
- microfoane de instrument si recital live minim 10 bucăți ;
- microfoane fără fir, tip lavaliera minim 4 bucăți ;
- microfoane fără fir, minim 4 bucăți ;
- unitați de procesare sunet : gate-uri, compresoare, limiteruri, efecte
( delay/hall ), egalizatoare pentru PA şi minim 6 monitoare ;
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor
care vor evolua pe această scenă.
LUMINI :
- comanda de lumini inteligente şi convenţionale cu minim 2048 de canale
- minim 12 moving-head wash de putere minim 500 W sau echivalent led;
- minim 18 moving-head beam 7 R ;
- minim 6 lumini de audiență ( blindere ) ;
- minim 8 lumini de tip Fresnel de putere minimă 2000 W dotate cu barn
doors;
- splitter de semnal şi cablaje aferente ;
- spot urmărire ( follow spot ) de minim 500 W – 1 buc.
- minim 2 maşini fum cu jet vertical;
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- minim 3 masini de baloane
- orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/ formațiilor
care vor evolua pe această scenă .
VIDEO :
- 2 ecrane de proiecție tip LED, de minim 4 X 3 m, minim P10, în
dreapta şi in stânga scenei ;
- structura led de minim 6 X 4 m , minim P6 , fundal scenă ;
- media server minim 3 ieșiri ;
- minim procesoare video şi cablaje aferente ;
- camere video HD – minim 4 bucati ;
ACCESORII TEHNICE :
- generator - 150 KWA – minim 1 buc ;
- minim 2 bucați tunuri confetti ;
- fronton acoperit de minim 20 mp pentru mixere, procesare sunet,
comandă de lumini si follow spot .
Pentru o bunä vizibilitate a evenimentului " Copilaria – Poarta vietii ",
ofertantul va trebui sa asigure medializarea scrisa pe o pagina intreaga in data 30
mai 2019 a programului manifestarilor dedicate evenimentului „Copilaria –
Poarta vietii ”ce se va desfasura in Piata Unirii din Municipiul Focani in perioada
31 mai - 1iunie 2019.

Prestatorul va cuprinde în oferta prezentată toate cheltuielile necesare
realizării: onorarii, transport, cazare si alte cheltuieli ale artiștilor, invitaților,
formațiilor și prezentatorilor, precum și asistență tehnică de specialitate,
transport echipamente transport si cazare pentru echipa tehnică.
Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minime.
Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi
luată în considerare numai în masura în care propunerea tehnică asigură un nivel
calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.
CAPITOLUL III - MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII
TEHNICE
- Propunerea tehnică va conține o prezentare astfel încât să asigure posibilitatea
verificării corespondenței sale cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de
sarcini.
- Fiecare ofertant este obligat să-și prezinte oferta tehnică prin completarea tuturor
serviciilor pe care le oferă în conformitate cu specificațiile cerute în Caietul de
sarcini.
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- Toate costurile conexe generate de activitățile pe care trebuie să le organizeze
conform Caietului de sarcini vor fi suportate de către prestator.
- Ofertantul va prezenta un portofoliu de fotografii/video care să ilustreze cât mai
relevant aspecte de pe scenă precum şi momente relevante de la evenimente
similare.
CAPITOLUL IV – MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII
FINANCIARE
- Propunerea financiară se va prezenta prin completarea Formularului de oferta și
a unui centralizator de cheltuieli, care va fi anexat la formularul de ofertă.
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze
toate informațiile solicitate pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziției.
- Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în lei, fară T.V.A. și are caracter
ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de
valabiliate a ofertei.
CAPITOLUL V - PREVEDERI FINALE
Programul final se va stabili de comun acord cu ofertantul declarat
câstigător.
Pe parcursul derulării evenimentului, în baza programului stabilit cu
achizitorul, prestatorul va asigura punerea în scenă a artiştilor/ formațiilor
prevăzuți conform ofertei prezentate.
Prestatorul are obligația de a redacta un deviz detaliat asupra
modului în care s-au desfașurat spectacolele din care să rezulte modul de
îndeplinire a solicitărilor trasate prin Caietul de sarcini.
Prestatorul are obligația sa respecte cerințele tehnice ale artiștilor/
formațiilor din ofertă, raportat la tipurile de spectacole susținute și să
asigure activitățile suport pentru interpretarea artistică la scenă.
De asemenea, prestatorul are obligația de a prezenta achizitorului
dovada susținerii evenimentului artistic pe suport electronic care să
cuprindă atat video cât şi audio.

Întocmit,
actor Sorin Vasile Francu,
director Teatrul Municipal „ Maior Gheorghe Pastia” Focsani
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