
 

 

ANUNT DE PARTICIPARE  

PROCEDURA PROPRIE ATRIBUIRE CONTRACT  

ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL POVESTE DE CRĂCIUN 

 

I. denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante;  

Opera Comică pentru Copii – sediul București, Calea Giulești nr. 16, sector 6, cod poștal 060276, 

tel/fax +40213192819, adresa de email: operacomicapentrucopii@yahoo.com.  

Pagina oficială a Autorității Contractante – www.operacomica.ro 

II. tipul de contract şi, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un 

acord-cadru;  

Autoritatea Contractanta, Opera Comica pentru Copii intentioneaza atrbuirea unui contract de 

achizitie publica avand ca obiect organizarea evenimentului cultural artistic ”Poveste de Craciun”, 

ce urmează a se desfasura în curtea institutiei. Toate cerintele formulate de catre Autoritatea 

contractanta sunt indicate in cadrul documentatiei de atribuire, respectiv in cadrul caietului de 

sarcini.  

Evenimentul cultural artistic va avea loc începând cu data de 13 noiembrie 2020. Datele exacte 

privind modalitatea de desfășurare a evenimentului cultural artistic sunt indicate în cadrul 

documentației de atribuire.  

 

III. denumirea produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate şi 

codul/codurile CPV;  

În cadrul contractului ce formează obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, serviciile 

prestate trebuie să constea în principal în următoarele (toate cerințele impuse de către Autoritatea 

Contractantă și care trebuie să formeze în mod obligatoriu obiectul ofertei sunt indicate în cadrul 

prezentului caiet de sarcini): 
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1. Realizarea campaniei de promovare și a materialelor de promovare (inclusiv 

conceptul grafic) si prestarea serviciilor de promovare si publicitate 

2. Amenajarea locației de desfășurare a evenimentului (spațiul exterior al Operei 

Comice pentru Copii) constând în asigurarea elementelor de decor, ce trebuie să 

corespundă conceptului  propus (realizare, executie elemente decor, punere la 

dispoziție elemente decor – închiriere) 

3. Asigurarea tuturor elementelor pentru organizarea din punct de vedere tehnic a 

evenimentului cultural artisitic  – scena, sunet, lumini, video 

4. Asigurarea personalului specializat pe parcursul desfasurarii intregului eveniment.  

Corepondenta codului CPV aplicabil este urmatorul: 

Obiect principal 79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale 

IV. valoarea estimată a contractului ce se intenționează a fi atribuit 

Valoarea estimata a procedurii proprii pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii 

organizare eveniment cultural artistic Poveste de Crăciun este de 1.500.000,00 lei, valoare fara TVA.  

V. sursa de finanţare 

Sursa de finantare este reprezenta de bugetul local. 

VI. termenul-limită de primire a ofertelor;  

Termenul limita pentru primirea ofertelor este 4 noiembrie 2020, ora. 10:00.  

VII. adresa la care se transmit ofertele;  

Ofertele se transmit la sediul Autoritatii Contractante, respectiv Opera Comică pentru Copii - 

București, Calea Giulești nr. 16, sector 6, cod postal 060276 și/sau la adresa de email - 

operacomicapentrucopii@yahoo.com. 

VIII. limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;  

Oferta va fi elaborata in limba romana.  
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IX. perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;  

Ofertantii trebuie sa isi mentina oferta valabilă pentru o perioadă de 15 zile. 

X. criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică  

Criteriul de atribuire este reprezentat de cel mai bun raport calitate – preț. Detalierea modalitatii 

de aplicare a criteriului de selectie este prezentată în cadrul Documentației procedurii – fișă de date 

– caiet de sarcini.  

XI. modalitatea de obținere a documentatiei 

Documentația de atribuire poate fi obținută în oricare dintre următoarele modalități: 

- de la sediul Autorității – Calea Giulești nr. 16, București 

- printr-o solicitare la adresa de email: operacomicapentrucopii@yahoo.com 

XII. orice alte informatii considerate necesare  

Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice. Ofertanții interesați de participarea în cadrul prezentei proceduri pot solicita 

obținerea Procedurii având ca obiect normele interne privind serviciile cuprinse în cadrul Anexei 2 

din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.  

Cerințele de calificare cuprinzând neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de dispozițiile 

Legii nr. 98/2016 sunt indicate în cadrul Fișei de date. De asemenea sunt solicitate cerințe privind 

situația personală a ofertantului (ex. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului) și 

capacitatea tehnică de îndeplinire a contractului (Lista principalelor prestari de servicii similare 

efectuate pe o perioadă de 3 ani din care să reiasă că au fost prestate servicii similare în valoare 

cumulată de 1.500.000,00 lei).  

 

Cerințele de conformitate a Ofertei sunt incluse în cadrul Documentației de atribuire – Caiet de 

sarcini. Documentația procedurii este formată din anunț participare procedură proprie, formulare, 

caiet de sarcini, propunere contractuala.  Solicitările de clarificări privind documentația pot fi 

transmise la adresa de email: operacomicapentrucopii@yahoo.com. Răspunsurile la solicitările de 

clarificare vor fi publicate de către Autoritate în cadrul paginii oficiale de internet – 

www.operacomica.ro.  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de 

depunere a ofertelor - 2 (inainte de data limita de depunere a ofertelor). 

mailto:operacomicapentrucopii@yahoo.com
mailto:operacomicapentrucopii@yahoo.com
http://www.operacomica.ro/


 

Orice informații legate de desfășurarea prezentei proceduri pot fi obținute de la Biroul Achiziții din 

cadrul Autorității (tel/fax +40213192819, email: operacomicapentrucopii@yahoo.com, persoană de 

contact – Gabriel Urda ).  

Publicat 29.10.2020 
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