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Răspuns solicitare clarificări  
 

Referitor: „Achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului 
în aer liber,  ZILELE CONSTANȚEI 2023”.  

 
Referitor la anuntul nr. 7 publicat pe www.primaria-constanta.ro - „ZILELE 
CONSTANȚEI 2023”, vă comunicăm răspunsul la solicitarea de clarificari. 

 
Solicitare:  

 
Termenul propus de catre Primaria Constanta e absolut imposibil pentru orice 

agent economic onest.( Anunt publicat in data de 10 martie, cu termen de depunere 

a ofertelor pe 15 martie, deci 2 zile lucratoare, avand in vedere ca a fost si weekend 
la mijlocul intervalului. Practic, nici macar certificate fiscale nu se pot obtine.). 

Lipsa alternativelor la artisti si prezentator Nu trebuie sa solicitati 
artistul/prezentatorul X, ci artistul/prezentatorul X sau Y sau Z. ( bineinteles, din 
acelasi segment de notorietate, grila de retributie, etc.).  

Obligatia respectarii Principiului utilizării eficiente a fondurilor publice,.Cu cat 
termenul e mai generos, cu atat posibilitatea de a avea mai multi ofertanti e mai 

mare si, implicit, un pret mai mic. 
Obligatia respectarii Principiului liberei concurenţe,. 
Obligatia respectarii Principiului transparenţei, respectiv punerea la dispoziţia 

celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. Practic, e imposibil de obtinut clarificari de 

la dvs. avand in vedere ca la punctul 3) din Fisa de Date a Achizitiei solicitati ca 
acestea sa se faca cu minimum 3 zile inainte de data de depunere)  

Obligatia respectarii Principiului tratamentului egal, respectiv aplicarea, în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi criteriilor pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică astfel încât orice prestator de servicii să aibă şanse egale în 

competiţia pentru atribuirea contractului Efecte obţinute: • instituirea unui cadru 
bazat pe încredere, cinste, corectitudine şi imparţialitate pe tot parcursul derulării 

procedurii • furnizarea, concomitent, către toţi cei implicaţi într-o procedură de 
achiziţii publice a informaţiilor aferente procedurii • eliminarea elementelor de natură 
subiectivă care pot influenţa deciziile în procesul de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică. Nici o autoritate contractantă nu are dreptul să acorde tratament 
preferenţial unei companii doar pentru simplul motiv că este situată în oraşul 

respectiv.  
Obligatia respectarii Principiului evitării concurenţei neloiale, conform căruia 

ofertanţii nu sunt implicaţi în nici un fel în pregătirea documentaţiei şi nu au în mod 

exclusiv acces la informaţii despre procedură prin intermediul membrilor comisiei de 
evaluare sau a personalului autorităţii contractante. 

Avand in vedere ca trebuie respectat inclusiv Principiul proporţionalităţii, 
complexitatea ofertei care trebuie elaborate, precum si perioada evenimentului(19-
21 mai), va solicitam sa luati in considerare, conform legislatiei in vigoare, un termen 

de depunere a ofertelor proportional cu numarul si complexitatea cerintelor din 
Documentatia de Atribuire . 

 
 
 

http://www.primaria-constanta.ro/


Răspuns:  

 
1. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost prelungit până la data de 

17.03.2023, ora 11:00, în urma publicării răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 
50730 din 14/03/2023 pe site-ul Primăriei municipiului Constanța la Secțiunea 
Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022 - http://www.primaria-

constanta.ro/transparenta/achizitii-publice/anunturi-achizitii-publice-si-finantari-
nerambursabile-2023 

 Toate răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei 
municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, 
”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului 

publicitar nr. 7 ”ZILELE CONSTANȚEI 2023”, potențialii ofertanți având obligația de a 
consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, 

în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări. 
 Totodată menționăm că prezenta procedură se va realiza în conformitate cu 
Procedura Operațională PO.DL-03, Ediția I, Revizia 01 – Achiziția prin Procedură 

Proprie a Serviciilor Sociale și al Altor Servicii Specifice, aceasta făcând parte din 
categoria serviciilor exceptate de la Legea nr. 98/2016 actualizată. 

Procedura Operatională anterior menționată o regăsiți pe site-ul Primăriei 
municipiului Constanța - http://www.primaria-constanta.ro/transparenta/achizitii-
publice/norme-procedurale-interne . 

 
 2. La întocmirea caietului de sarcini nr. 34163/20.02.2023, autoritatea 

contractantă a verificat disponibilitatea artiștilor solicitați, aceștia fiind disponibili 
pentru evenimentul în cauză. Inlocuirea acestora din motive obiective este specificată 
în caietul de sarcini:” În situații obiective de neprezentare, cazuri de forță majoră, se 

va oferi un artist similar ca gen muzical, notorietate și preț cu cel cu care se 
înlocuiește, numai cu acordul autorității contractante”. 

 
3.Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică prin 

procedura proprie a serviciilor sociale și a altor servicii specifice: nediscriminarea, 

tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparenta, proporționalitatea, 
asumarea răspunderii sunt respectate în cazul fiecărei procedurii. De asemenea, și 

principiul menționat de dumneavoastră ”principiul utilizării eficiente a fondurilor 
publice” se regăsește în această procedură. Conform caietului de sarcini nr. 

34163/20.02.2023, criteriul de atribuire este raportul calitate preț unde valoarea 
propunerii financiare are o pondere de 60% (Punctaj financiar = (Preţ minim / Preţ 
ofertă) x 60 puncte, unde :Preţ minim  - este preţul cel mai scăzut din ofertele 

considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic, care va primi maximul 
de puncte, respectiv 60 de puncte. Preţ ofertă – este preţul ofertei evaluate). 

 
 
 

 
Șef serviciu, 

Nilghiun MANEA 
 
 

 
 

Responsabil Achiziție, 
                                        Florentina Andreea APOSTOL 
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