
Primaria Municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, 

sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101. alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa 

nr. 2 din Legea 98/2016: 

 

« Servicii  pentru evenimente – spectacol Revelion 2017, in data de 31 Decembrie 2016 » 

 

Descrierea succinta a contractului : 

Pentru a marca trecerea in noul an, in data de 31.12.2016, incepand cu orele 22:00, se 

doreste achizitionarea de servicii pentru evenimente ce constau in: 

a) organizarea unui concert, in parcarea dintre Palatul Culturii si Palatul 

Administrativ Ploiesti. Concertul se estimeaza a avea o durata de cel putin trei ore, 

fiind sustinut de 4-5 trupe/solisti consacrati la nivel national, cum ar fi: Connect-R, 

Proconsul, Elena Gheorghe, Horia Brenciu, Andra, Smiley, Delia, Directia 5, Sore, 

Alina Eremia, Zdop si Zdup, etc. Prestatia fiecarui artist va dura minimum 40 minute. 

b) prestatorul va pune la dispozitie si scena de dimensiuni 12x10x8 m, cu sonorizare, 

video si lumini, necesara desfasurarii in conditii optime a acestui spectacol, ce va 

respecta conditiile cerute in Caietul de sarcini. 

 
1. Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin 

catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Detalii tehnice si oferta 

finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 14.12.2016, 

orele 12:00. Dupa aceasta ora vom cerceta ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi 

identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. Solicitam 

mentionarea la denumirea serviciilor si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul 

Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. 

In acelasi timp va rugam sa transmiteti oferta tehnica, conform caiet de sarcini atasat, draftul 

de contract insusit si documentele de calificare pe adresa de e-mail: 

achizitii.publice@ploiesti.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise 

doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului 

Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, intrarea C (termen de transmitere - 3 zile lucratoare de la 

finalizarea achizitiei in SEAP). Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât 

aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si 

verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. 

Documente de calificare: 

- declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea 

98/2016 privind achizitiile publice (formular 1) 

- declaraţie privind conflictul de interese conform art 59 si 60 (formular 2) 

- fisa informatii generale (formular 4) 

- certificat de participare la procedura cu oferta independenta(formular 3) 

- lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului 

(formularul 5) 

- declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si 

protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă, rezultate din reglementarile 

specifice la nivel national (formularul 6). 
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- copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu 

originalul, din care reiese obiectul de activitate care sa aiba corespondent cu obiectul 

achizitiei. 

 

1. Codul de clasificare CPV: 79952000-2.  

 

2. Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 200.000 lei, fara TVA 

 

3. Se va insusi cu/fara amendamente privind clauzele specifice ale contractului, 

formularul de contract. 

 

4. Se vor completa si transmite formularele atasate. 

 

5. In cadrul ofertei se vor specifica, in mod clar, specificatiile tehnice prevazute in 

Caietul de sarcini si prezentul Anunt. Prestatorul va transmite toate avizele si 

acreditările la zi si va respecta legislatia românească si europeană în vigoare privind 

spectacolele în aer liber. 

 

6 In cadrul propunerii financiare se vor prezenta Formularul de oferta (formularul7) la 

care se va anexa un Centralizator (formular 8) care cuprinde preturi detaliate, astfel: 

- onorarii artisti, scena, sunet, lumini, video, cort artisti, transport, cazare, masa, 

echipa tehnica si orice alte cheltuieli ce cad in sarcina achizitorului, conform 

caietului de sarcini. 

Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, si va cuprinde toate costurile 

aferente serviciilor mai sus enumerate. 

 

7 Avand in vedere ca aceste servicii sunt dintre cele prevazute in anexa 2 din Legea 

98/2016, departajarea ofertelor se va face in functie de pretul ofertat cel mai scazut 

aplicabil numai ofertelor care respecta conditiile din caietul de sarcini. 

 

8 Termen de depunere oferte: 14.12.2016, orele 12:00 

 

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 

(SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro - Administrare - Publicitate - Anunturi, sub nr. 

67296/06.12.2016. 

   

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, B-dul 

Republicii nr. 2, etaj 8, camera 830 , telefon 0244/516699 int. 114, 522, 303, fax. 

0244/510736, email: achizitii.publice@ploiesti.ro;  
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