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Anunț publicitate 
privind inițierea achiziției directe având ca obiect 

Servicii de organizare eveniment ”ZIUA PENSIONARULUI” 
 

 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziției: Servicii de organizare eveniment ”ZIUA PENSIONARULUI” 
 
Cod CPV  - 79952100-3 : Servicii de organizare evenimente culturale 
 
Descrierea contractului: Achiziţia serviciilor de organizare eveniment cultural cu ocazia 
”Zilei Pensionarului”, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Constanța. 

Serviciile ce urmează a fi furnizate se referă la prestația artistică pe scena Casei de 
Cultură a Sindicatelor Constanța, a următorilor artiști români: 

1. ȘTEFANIA RAREȘ 
2. STELA ENACHE 
3. PAUL SURUGIU (FUEGO) 
4. RAUL 

Programul artistic va avea o durată de minimum 2 ore. 
Ofertantul va depune acorduri de colaborare în vederea asigurării disponibilității artiștilor 
menționați. 
Prestatorul își asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor materiale, 
umane și financiare necesare realizării activităților cuprinse în Caietul de sarcini. 
 
 
Valoarea estimată lei fără TVA: 35.475,00 Lei fără TVA  
 
Durata contractului : 30 septembrie 2019 – 1 octombrie 2019 
 
Condiții contract: Conform caiet de sarcini nr. 154835/12.08.2019 
 
Condiții participare: Conform precizărilor și solicitărilor din caietul de sarcini, atașat 

prezentului anunț.  
Ofertantul trebuie să prezinte: 

• Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la 
momentul prezentării. Operatorul economic trebuie sa aibă in obiectul de activitate 
autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului;  

• Autorizări /certificări/ documente echivalente pentru prestarea acestui tip de 
servicii, conform standardelor legale (Ex: Obţinerea de la UCMR-ADA a autorizaţiei 
exclusive de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru organizarea Zilei 
Pensionarului şi achitarea contravalorii obţinerii acestei autorizaţii, achitarea către 
UCMR-ADA şi a celorlalte entităţi a contravalorii taxelor pentru drepturile de autor);  
 



• Oferta va conține o propunere tehnică care va fi elaborată ținând cont de cerințele 
Caietului de sarcini și va conține o descriere a modului de îndeplinire a acestora;  

• Propunerea financiară va fi prezentată la valoarea totală lei fără T.V.A., care se va 
evidenția distinct. Va fi elaborată ținând cont de precizările din caietul de sarcini de 
la Cap. III.  

 
 
Termenul de valabilitate al ofertei: 60 zile 
 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 
 

 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte cu 

respectarea cerințelor și condițiilor înscrise în caietul de sarcini și în prezentul 
anunț, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 

Informații suplimentare se pot solicita la Serviciul Achizitii Publice, tel. 
0241.488.157. 
 
 
 
Termen limită primire oferte: 09.09.2019, ora 15:00.   
 
 
  
 


