
 
“MUNICIPIUL CONSTANŢA, CU SEDIUL ÎN B-DUL. TOMIS NR. 51, 

organizează în data de 07.06.2017 ORA 13:00, procedura privind 
atribuirea  contractului având ca obiect: ,, Achiziția serviciului pentru 

organizare eveniment “Forza Zu”, 17 iunie 2017, interval 16:00 – 24:00”  
COD CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente 

Modalitate desfășurare: Serviciul se încadrează în anexa 2 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice. 

Procedura se organizează conform Normelor procedurale Interne pentru 
achiziția prin procedura simplificată proprie a serviciilor sociale  și a serviciilor 

specifice din Legea nr.98/2016, aprobate prin Dispoziția Primarului Municipiului 
Constanța nr.290/31.01.2017. 

Valoarea estimată:  550.000 lei fără T.V. A 
Descrierea contractului: achiziţia serviciilor pentru organizare 

eveniment “Forza Zu”, 17 iunie 2017, interval 16:00 – 24:00, cu personalul 

tehnic specializat, a echipamentelor tehnice necesare, conform solicitărilor din 
prezentul Caiet de sarcini. 

Conditii de livrare si de plata : conform model contract. 
CONDIŢII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției: 

Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prezentate, 
pentru care depun oferta: 

1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI: 
 Cerinta 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se 

regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. 

  
 Cerința 2): Certificatele constatatoare prin care operatorul economic iși 

îndeplineste obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul 
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), cerința se consideră 

indeplinită daca operatorul economic iși indeplinește obligațiile prin plata 

impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul local și la bugetul general 
consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau 

beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în 
cedarea plății acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a 

amenzilor. 
 

Cerinta: 3) Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice. 

   
 2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (documente 

care dovedesc înregistrarea): 
  

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o 
formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, respectiv act 

constitutiv sau certificat de inregistrare ca ca persoana juridica sau dupa caz, de 

atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, care sa ateste ca 
ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati care le includ pe cele ce fac 

obiectul prezentei achizitii . 
 



B.1.3. Documente care dovedesc capacitatea tehnică și / 
profesională:  

 
Cerinta 1: Lista cu principalele servicii prestate din ultimii 3 ani, cu 

indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. 
 

Cerinta 2:Lista cu dotările (echipamente tehnice) de care poate 
dispune ofertantul pentru realizarea contractului de achiziție publică de 

prestări servicii. 
 

Cerinta 3:  Lista privind personalul necesar pentru îndeplinirea 
contractului. Din cadrul personalului responsabil pentru îndeplinirea 

contractului de achiziție publică vor face parte: 
 

Echipa tehnică a întregului proiect formată din: 

1. Coordonator proiect 
2. Responsabil financiar 

3. Coordonator scenă 
4. Director tehnic 

5. Coordonator tehnic 
6. Alpinişti 

 
• Criteriul de atribuire:  

• Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este 
„preţul cel mai scazut”.  

• Durata contractului: 3 zile. Scena trebuie ampasata cel tarziu 
16.06.2017, va fi demontata in data de 18.06.2017. 

 
 

6. INFORMATII SUPLIMENTARE:  

Propununerea tehnica si financiara: Conform fisa de date si caiet de 
sarcini. 

Mod de constituire a garanţiei de participare  si a celei de buna executie-
conform fisa de date. 

Modul de prezentare a ofertei-conform fisa de date. 
Transmiterea ofertelor: vor fi transmise prin postă, la adresa autoritații 

contractante din Bd. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management 
Documente) sau depuse direct la sediul autoritații contractante din Bd. Tomis nr. 

51, camera 18 (Serviciul Management Documente).   
   Termen limită de primire oferte: 07.06.2017, ora 11.00. 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 
07.06.2017, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, din B-dul 

Tomis nr. 51. 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: 

Pretul cel mai scazut. 


