ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE SELECŢIE PENTRU SUSŢINEREA
DIN FONDURI FINANCIARE NERAMBURSABILE A ORGANIZĂRII PROIECTELOR
NONPROFIT DE INTERES GENERAL „ZIUA CONSTANȚEI 2016” ȘI ”ZIUA
COPILULUI 2016”
Primăria Municipiului Constanţa cu sediul în B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.890,
fax. 0241.485.891, îşi propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2016
din bugetul propriu al municipiului Constanţa, pentru susţinerea organizării proiectelor
nonprofit de interes general „Ziua Constanței 2016” și ”Ziua Copilului 2016”.
Baza legală este reprezentată de O.G. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările
şi completările ulterioare, şi de Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările şi completările ulterioare.
Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.
Valoarea fondurilor financiare solicitate şi ofertate este fermă pe toată durata
contractului.
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect cuprinde:
caietul de sarcini privind selecţia publică a ofertelor, instrucţiunile pentru ofertanţi şi
formularele. Documentele pot fi descărcate online de pe site-ul www.primariaconstanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul P rimăriei Municipiului
Constanţa din Piaţa Ovidiu nr.9 sau la numerele de telefon
0241.485.890,
0241.485.893.
Proiectul nonprofit de interes general „Ziua Constanței 2016” se va realiza prin
desfăşurarea unor manifestări artistice și culturale care să marcheze sărbătorirea zilei
municipiului Constanța, în data de 21 mai 2016.
Atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă necesară organizării şi
derulării evenimentului „Ziua Constanței 2016” se va face pe baza principiului “cel mai
mare punctaj obţinut” în limita bugetului aprobat, punctaj realizat ca urmare a aplicării
următoarelor criterii:
a) „preţul cel mai scăzut”, va conta valoarea cea mai scăzută a fondurilor financiare
nerambursabile solicitate pentru realizarea proiectului: 15 puncte pentru cea de pe locul
1; 10 puncte pentru cea de pe locul 2; 5 puncte pentru cea de pe locul 3; 0 puncte
pentru ceilalţi ofertanţi;
b) raportul (procentajul) realizat între valoarea contribuţiei proprii şi valoarea totală a
finanţării solicitată de la autoritatea finanţatoare: 15 puncte pentru un raport de 20%
sau mai mare; 10 puncte pentru un raport de la 15%, inclusiv şi până la 20%; 5
puncte pentru un raport de minimum 10% şi până la 15%;
c) experienţă în organizarea unor evenimente asemănătoare: pentru fiecare eveniment
asemănător organizat ofertantul va primi câte 3 puncte. Aprecierea experienței se va
face pe baza scrisorilor de recomandare precum și a documentelor care dovedesc
experiența, în conformitate cu portofoliul de proiecte cuprins în propunerea tehnică.
d) oferta care va cuprinde spectacolele cu gradul cel mai mare de calitate şi
complexitate - 20 de puncte; celelalte oferte – 0 puncte. Aprecierea gradului de calitate
și complexitate se va face în funcție de propunerea tehnică.
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Departajarea în cazul în care două sau mai multe oferte au obținut același punctaj
se va face ținând seama de punctajul obținut la aplicarea criteriului de la lit.d.
Bugetul maxim disponibil pentru realizarea proiectul nonprofit de interes general
„Ziua Constanței 2016” este de 600.000 de lei inclusiv TVA.
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Piaţa Ovidiu nr.9,
până la data limită de 21.03.2016 ora 16.00.
Ofertele depuse se vor deschide în data de 23.03.2016 ora 12.00, în prezenţa
membrilor comisiei de selecţie a ofertelor.
Proiectul nonprofit de interes general ”Ziua Copilului 2016” se va realiza prin
desfăşurarea unor activități recreative pentru copii și tineret.
Atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă în vederea organizării şi
derulării proiectului nonprofit de interes general „Ziua Copilului 2016”, se va face pe
baza principiului “cel mai mare punctaj obţinut” în limita bugetului aprobat, punctaj
realizat ca urmare a aplicării următoarelor criterii:
a) „preţul cel mai scăzut”, va conta valoarea cea mai scăzută a fondurilor financiare
nerambursabile solicitate pentru realizarea proiectului: 15 puncte pentru cea de pe locul
1; 10 puncte pentru cea de pe locul 2; 5 puncte pentru cea de pe locul 3; 0 puncte
pentru ceilalţi ofertanţi;
b) raportul (procentajul) realizat între valoarea contribuţiei proprii şi valoarea totală a
finanţării solicitată de la autoritatea finanţatoare: 15 puncte pentru un raport de 20%
sau mai mare; 10 puncte pentru un raport de la 15%, inclusiv şi până la 20%; 5
puncte pentru un raport de minimum 10% şi până la 15%;
c) experienţă în organizarea unor evenimente asemănătoare: pentru fiecare eveniment
asemănător organizat ofertantul va primi câte 3 puncte. Aprecierea experienței se va
face pe baza scrisorilor de recomandare precum și a documentelor care dovedesc
experiența, în conformitate cu portofoliul de proiecte cuprins în propunerea tehnică.
d) oferta care va cuprinde spectacolele cu gradul cel mai mare de calitate şi
complexitate -20 de puncte; celelalte oferte – 0 puncte. Aprecierea gradului de calitate
și complexitate se va face în funcție de propunerea tehnică.
Departajarea în cazul în care două sau mai multe oferte au obținut același punctaj
se va face ținând seama de punctajul obținut la aplicarea criteriului de la lit.d.
Bugetul maxim disponibil pentru realizarea proiectul nonprofit de
interes general ”Ziua Copilului 2016” este de 200.000 de lei inclusiv TVA.
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Piaţa Ovi diu nr.9,
până la data limită de 21.03.2016 ora 16.00.
Ofertele depuse se vor deschide în data de 25.03.2016 ora 12.00 în prezenţa
membrilor comisiei de selecţie a ofertelor.
Având în vedere timpul scurt până la data de 21 mai 2016 când se sărbătorește
Ziua Municipiului Constanța și 01 iunie 2016 când se sărbătorește Ziua Copilului, în
conformitate cu prevederile art.20 alin (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului
Constanța accelerează aplicarea procedurii de selecție de proiecte .
Prezentul anunţ de participare a apărut în Monitorul Oficial nr.44 Partea VI, din
data de 04.03.2016.”
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