
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 de recreere culturale si sportive – Spectacol Ecvestru, cu ocazia 

evenimentului ”Ploiesti - Magie, Feerie si Povesti”,  in perioada 23 – 25 Septembrie 

2016,  

 

 

1. Codul de clasificare CPV: 92000000-1  

 

2. Valoarea estimata, fara TVA, a achizitiei: 12.000 lei, fara TVA 

 

3. Se vor completa formularele atasate. 

 

4. Se va insusi cu/fara amendamente formularul de contract. 

 

5. In cadrul ofertei se vor specifica in mod clar activitatile programului propus, 

precizandu-se si orarul acestor activitati. 

Cerintele minime:  Programul va fi conceput ca un spectacol ecvestru ce va aduce 

bucurie si relaxare copiilor.  Acesta se va derula pe parcursul unei zile din program, 

într-un spaţiu special amenajat, îngrădit. În această locaţie, sub îndrumarea 

personalului specializat, vor face demonstraţii minim 5 cai  (sărituri peste obstacole, 

scurte lecţii de dresaj pe fond muzical,  concursuri şi multe alte acţiuni atractive).   

În acest sens, spectacolul se va desfasura în zona Turnului Paraşutiştilor de la Sala 

Sporturilor Olimpia. 

 

6. Achizitia serviciilor va fi finalizata cu un contract. 

 

7. In cadrul propunerii financiare se vor prezenta Formularul de oferta la care se va 

anexa un Centralizator care cuprinde preturi detaliate pentru activitatile din programul 

ce urmeaza a fi prestat. 

Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si este ferm. 

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

aferente serviciilor mai sus enumerate. 

 

8.  Prestatorul va transmite toate avizele si acreditările la zi si va respecta legislatia 

românească  si europeană în vigoare privind spectacolele în aer liber. 

 

9. Avand in vedere ca aceste servicii sunt dintre cele prevazute in anexa art.7(1) litera c) 

din Legea Achizitiei nr.  98/2016, departajarea ofertelor se va face in functie de pretul 

ofertat cel mai scazut dar si in functie de programul ce urmeaza a fi prezentat conform 

cerintelor minime, dar nelimitate la acestea. 

  

Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul 

Republicii nr. 2, intrarea C, pana la data de  12.09.2016, orele 13:00. 



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. 522, 303, fax. 0244/510736, 

email: achizitii.publice@ploiesti.ro;  
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