
 
Anunț achiziție: 

 
”Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY” 

în perioada 19-21 august 2022 
 
Tip anunț: Anexa II 

 

Tip contract: Servicii  

 

Denumire achiziție: ”Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY” în perioada 19-21 august 

2022 

 

Cod CPV: 79952100-3  - Servicii de organizare evenimente culturale 

 

Valoarea estimată:  740.000,00 lei fără TVA 

 

Descriere contract: Servicii necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber ”Festivalul 

de muzică BLACK SEA-MPHONY”, în Piața Ovidiu, Constanța, 19-21 august 2022, susținut de 

ORCHESTRA SIMFONICĂ BUCUREȘTI 

 

Conditii Referitoare La Contract:  

Oferta va fi întocmită în conformitate cu  

 

Durata contractului: Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele 

părţi la sediul beneficiarului. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii 

tuturor obligațiilor contractuale. Perioada de desfășurare a evenimentului este între 19-21 

august 2022 

 

Condiții participare:  

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate 

Caietul de sarcini nr.153369/25.07.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, 

atașate prezentului anunț 

 

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut” 

 

Data afișării anunț: 29.07.2022 

 

Data limită primire oferte: 04.08.2022, ora 11:00  

 

Informații suplimentare: 

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări 

sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro . 

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări 

privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea 

acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul 

solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru 

depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este 

posibil.  

 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro
http://www.primaria-constanta.ro/


Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa 

autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Registratura Electronica si 

Management Documente).  

NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin poștă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului 

economic. Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în 

documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se 

returnează nedeschise.  

 

Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea 

financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE 

CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea 

denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis 

corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității 

contractante, denumirea procedurii și cu inscripția A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 

04.08.2022, ora 13:00.   

 

 


