
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 - inchiriere scena cu sonorizare, video si lumini, cu 

ocazia organizarii Targului de Craciun 2016, in perioada 05-25 Decembrie 2016. 

 

1. Codul de clasificare CPV: 79952000-2.  

 

2. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte 

cerintele minime prevazute in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii 

si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte. Prestatorul va 

transmite toate avizele si acreditările la zi si va respecta legislatia românească  si 

europeană în vigoare privind spectacolele în aer liber. 

Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la 

elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, 

social şi al relaţiilor de muncă, conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 – 

completarea si prezentarea Formularului 5. 

 

3. In cadrul propunerii financiare se vor prezenta Formularul de oferta (completarea si 

prezentarea formularului 6) la care se va anexa un Centralizator (completarea si 

prezentarea formularului 7) care va cuprinde preturi detaliate atat pe o singura zi cat si 

pe totalul celor 21 zile in care va fi inchiriata scena, incluzand toate costurile legate  de 

scena, sunet, lumini, video, cort artisti, transport, 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 este ferm. 

 

4. Documente de calificare: 

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

legea 98/2016 privind achizitiile publice (completarea si prezentarea 

formularului 1) 

- declaraţie privind conflictul de interese conform art 59 si 60 (completarea si 

prezentarea formularului 2) 

- fisa informatii generale (completarea si prezentarea formularului 3) 

- lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in 

derularea contractului (completarea si prezentarea formularului 4) 

- 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, pentru operatorii economici. 

 

5. Se vor completa formularele atasate. 

 

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

formularul de contract. 

 



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 ofertelor care respecta conditiile din caietul de sarcini. 

 

8. Caietul de sarcini, Declaratia pe propria raspundere, Formularul de contract si 

formularele pentru documentele de calificare, sunt anexate prezentului Anunt. 

 
9. Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul 

Republicii, nr.2, intrarea C, pana la data de 24.11.2016, orele 14:00. 

 

 

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, 303, fax. 0244/510736, 

email: achizitii.publice@ploiesti.ro;  
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