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DE SONORIZARE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA
FESTIVALULUI “JAZZ AND BLUES NIGHTS”
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Prezenta documentație conține:
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II.
III.
IV.

Fisa de date a achizitiei
Caiet de sarcini
Formulare și modele
Clauze contractuale obligatorii
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU
Sediu social: Str. Jean Luis Calderon, nr. 39, sector 2, Bucuresti
Localitate:Bucuresti
Cod
poştal: Ţara:România
020037
Persoana de contact: Plavet Nicolae
Telefon: Telefon: +40 0314053925
În atenţia: Compartiment achizitii
E-mail: centruleminescu@yahoo.com Fax: +40 0314053926
Adresa/adresele de internet (dacă este cazul): www.centruleminescu.ro
Adresa autoritătii contractante: Str. Jean Luis Calderon, nr. 39, sector 2, Bucuresti
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ministere ori alte autorităţi publice centrale □ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional □ apărare
sau local
□
ordine publică/siguranţă
□ agenţii naţionale
naţională
X autorităţi locale
□ mediu
□ alte institutii guvernate de legea publică □ economico-financiare
□
instituţie
europeană/organizaţie □ sănătate
internaţională
□ construcţii şi amenajarea
□ altele (specificaţi)
teritoriului
□protecţie socială
X cultură, religie şi activ.
recreative, educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□altele
(specificaţi)________________
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □

NU

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
la adresa mai sus menţionată-solicitarile se
vor adresa in scris
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data:25.07.2018
Ora limită: 12.00
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 26.07.2018, ora 12.00
I.c.Sursa de finanţare :
2

Se specifică sursele de finanţare ale După caz, proiect/program finanţat din
contractului ce urmează a fi atribuit :
fonduri comunitare
Bugetul de stat
DA □
NU X
Valoarea estimata a contractului fara
TVA : 8000 lei. Ofertele care vor
depasi valoarea estimata vor fi
respinse.
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: achizitionare serviciilor de sonorizare
pentru organizarea Festivalului “Jazz And Blues Nights “
Descrierea completă a serviciilor se regăseşte în CAIETUL DE SARCINI
(a) Lucrări
(b) Produse
□ (c) Servicii
Execuţie
Proiectare
şi
execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de
autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării
_______________________
_
Cod CPV
□□□□□□□□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

□
□
□
□

necesare

Categoria serviciului
Anexa 2

Principalul
loc
de Principalul loc de prestare
livrare
____________________
___________________ București
_
Cod: 79952000-2
Cod
CPV
□□□□□□□□
II. 1. 2) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică:
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.3. Durata contractului de achiziţie publică
ani □□
luni 1
zile
a . De la data de 01.08.2018 pana la data 01.09.2018. Pretul contractului este ferm si
nu poate fi ajustat nici la incheierea contractului si nici pe perioada derularii
acestuia.
II.1.4.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori
□
Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□
□
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
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II.1.5) Divizare pe loturi
da □
nu
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
□
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

Toate loturile
NU

da □

nu

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
DA □
NU
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele
DA □
NU
(dacă DA, descrieţi)
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie
deschisă Negociere cu anunţ de participare
□
□
Licitaţie restrânsă Negociere fără anunţ de participare
□
□
Licitaţie restrânsă
accelerată Cerere de oferte
□
□
Concurs
de
soluţii
Dialog
competitiv □
□
Selectie de oferte
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică
DA □
NU
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
____________________________________________________________________
__________
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaratie privind neincadrarea în art. 164 Completare FORMULAR NR 1.
din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice
Solicitat
Nesolicitat □
Declaratie privind neincadrarea în art. 165 Completare FORMULAR NR 2.
din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice
Solicitat
Nesolicitat □
Declaratie privind neîncadrarea în art. 167 Completare FORMULAR NR. 3
din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice
Solicitat
Nesolicitat □
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Declarație
privind
neîncadrarea
in Completare FORMULAR NR 4
prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr. 98/2016
Solicitat
Nesolicitat □
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Solicitat
Nesolicitat □
Se prezinta urmatoarele documente in
copie conform cu originalul:
- Certificat de inregistrare Registrul
Comertului;
- Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie
Naţională sau Teritorială, valabil la data
depunerii ofertei, din care să rezulte:
obiectul de activitate, asociatii si
administratorii, sediul principal si
secundar , punctele de lucru.
- carte identitate administrator societate.
V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind
situaţia economico- 1.Informatii generale despre operatorul
financiară
economic FORMULAR NR 6
Solicitat X
Nesolicitat □
Cerinta minima : media cifrei globale
de afaceri, pe ultimii 3 ani sa fie in
valoare de minim 22.000 lei pentru
fiecare din ultimii trei ani de activitate a
societatii.
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Operatorul economic va da o
Solicitat X
Nesolicitat □
DECLARAȚIE pe proprie raspundere
prin care îsi asumă răspunderea că va
asigura resursele tehnice si umane
prevazute în caietul de sarcini.
Informaţii privind subcontractanţii
Daca va fi cazul
Solicitat □
Nesolicitat □
V.5) Standarde de asigurarea calitatii si protectia mediului
Solicitat □
Nesolicitat X

VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Limba română
30 zile de la data limită de depunere a
acestora

VI.3) Garanţie de participare
Solicitat □
Nesolicitat X
VI.4) Modul de prezentare a propunerii Ofertantul va elabora propunerea tehnică
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astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertantul va da o declaratiție pe proprie
răspundere prin care îsi asumă raspunderea
că propunerea tehnică respectă cerintele
caietului de sarcini – FORMULAR 5
VI.5) Modul de prezentare a propunerii Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea
financiare
financiara în asa fel incat sa cuprinda toate
elementele de formare a pretului final .
Ofertantul va elabora propunerea financiara
astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la preturi,
tarife precum si alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul contractului
de achizitie publica.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul
din propunerea financiara in lei.
Propunerea financiara va contine:
FORMULAR NR 7, insotit de Anexa la
Formular 7 care va cuprinde preturile
detaliate pe diverse categorii de cheltuieli.
Nota: documentele emise in alta limba
trebuie sa fie insotite de traducerea
autorizata si legalizata in limba romana.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul trebuie să îşi ia toate măsurile
astfel încât documentele de calificare,
propunerea financiara şi propunerea tehnică
să fie primite şi înregistrate de către
autoritatea contractantă până la data limită
pentru depunerea ofertei. Documentele de
calificare,
propunerea
financiara
şi
propunerea tehnică pot fi transmise prin
poştă, curier sau depuse direct, de către
ofertant, la adresa autorităţii contractante.
Indiferent
de
modalitatea
de
depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă
riscurile transmiterii documentelor de
calificare, propunererii financiare şi
propunerii tehnice, inclusiv forţa majoră.
Numărul de exemplare: documentele de
calificare , propunerea tehnică si propunerea
financiara se depun, astfel: 1(unu) exemplar
în original însoţit de scrisoare de înaintare.
Sigilarea şi marcarea ofertei: Propunerea
tehnică, documentele de calificare si
propunerea financiara se vor introduce în
plic netransparent.
Dacă plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, autoritatea
contractantă nu îşi asumă nici o
tehnice

6

responsabilitate
pentru
rătăcirea
documentelor de calificare şi propunerea
tehnică.
Documentele vor paginate și vor fi
centralizate într-un opis cu menționarea
paginilor la care se află fiecare document.
Plicul exterior depus la o altă adresă a
autorităţii contractante decât cea stabilită
sau depusă după expirarea datei limită
pentru depunere, se returnează nedeschis.
Nu se acceptă depunerea de oferte parţiale şi
nici oferte alternative.
Plicul cu documentele mentionate va fi
insotit de Scrisoarea de inaintare – Formular
8 (nu se introduce în plicul cu documente)
VI.7) Data limită de depunere a 30.07.2018, ora 12.00. Ofertele se depun la
ofertelor
sediul autoritatii contractante din str. Jean
Louis Calderon nr. 39, sector 2, Bucuresti.
VI.8) Posibilitatea retragerii sau - Ofertanţii nu au dreptul de modificare şi
modificării ofertei
retragere a ofertei după data şi ora limită
înscrisă la pct. VI.7).
Ofertele sunt declarate întârziate atunci când
au fost depuse după data şi ora limită de
depunere înscrisă la pct. VI. 7) sau la o altă
adresă decât cea stabilită în anunţul de
participare;
VI.9) Evaluarea ofertelor
In termen de 4 zile de la data depunerii
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
□
Factor de evaluare Pondere
Factor de evaluare
1........................... ............................
3............................
2........................... ............................
4............................

Pondere
................................
...............................

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preţului contractului
DA □ NU X
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA □ NU X
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II.

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se
elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și propunerea finaniară.
Cerințele impuse vor fi considerate ca minime și obligatorii. În acest sens,
orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini.
Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi
considerată neconformă și va fi respinsă.

Echipamente necesare:
-

Sistem PA putere 20 KW cu boxe joase, medii și înalte
Monitoare sunet scenă - șapte bucăți, putere minimum 200W
Microfoane wireless cu stative - 3 bucăți
Microfoane preluare suflători - 3 bucăți
Intrare mixer pentru preluare clapă
Intrare mixer pentru preluare tobă electronică
Intrare mixer pentru preluare chitară
Set de tobe acustice cu amplificare, fără cinele, cu stative de cinele, stativ fus,
pedală
Intrare mixer pentru preluare tobă electronică
2 x intrări mixer pentru microfoane tip condenser
1 x stație chitară
1 x stație chitară bass
Posibilitate microfon voce in-ear
Mixer sunet – 1 buc
Conectică instrumente (jack) și sunet aferente
Lumini fixe PAR LED RGB - 16 bucăți
Moving head: 10 bucăţi
Luminile se fixează pe grile puse la dispoziție de prestator
Spoturi de urmărire - 2 bucăţi
Pupitru comandă lumini și conectică aferentă
Generator electric - putere suficientă acoperitoare pentru sistemul prezentat în
cererea de ofertă, cu stabilizare electronică.
Cabluri electrice, trifazice și monofazice, distribuții, multiprize
Personal tehnic
Transport echipamente

În cadrul festivalului vor evolua următorii artiști:
- Berti Barbera și Nicu Patoi
- Tudy Zaharescu Band
- Irina Sârbu Band
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Mențiuni
Prestatorul va asigura transportul echipamentelor, necesarul de cabluri,
distribuții electrice, dimere, conectica necesară funcționării instalațiilor de sunet,
lunimi, video, treceri peste cabluri, între scenă și regia tehnică, dar și pentru spațiile
adiacente scenei unde este necesară cablarea electrică și alimentările de curent
necesare.
Prestatorul va pune la dispoziție personal tehnic calificat, specializat și
echipament corespunzător, necesar pentru instalarea/demontarea echipamntului, cât și
personal tehnic calificat pentru operarea acestora pe perioada desfășurării
evenimentului, respectiv: tehnicieni scenă, tehnicieni sunet/lumini, inginer de sunet,
inginer lumni, electricieni, coordonator producție/tehnic.
Prestatorul este responsabil de calitatea echipamentelor, precum și montajul și
exploatarea lor pe toată durata evenimentului, de la montare până la demontare și
ieșirea din locație
Prestatorul este responsabil de respectarea standardelor legate de securitate și
sănătate în muncă, protecția mediului și normele ISU și garantează că toate
echipamentele corespund standardelor ISU/ISCIR.
Prestatorul își asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor
materiale, umane și financiare realizării activităților cuprinse în caietul de sarcini.
Perioada de prestare:
Evenimentul va avea loc în data de 11 august 2018, în intervalul orar 19.00 –
22.00, la Amfiteatrul Eminescu din Str. D. Harjeu nr. 61, sector 2, Bucuresti.
Montarea echipamentelor se va face în data de 11.08.2018 astfel încât până la
orele 13.00 montarea să fie terminată, urmând ca intre orele 15:00 – 18:00 să se facă
eventuale probe de sunet si repetitii.
Demontarea echipamentelor va începe imediat după terminarea evenimentului.
Plata serviciilor: Prin virament bancar în contul de trezorerie al prestatorului în
termen de 30 zile de la încheierea procesului-verbal de recepție a serviciilor.
Neconformități:
Nerespectarea uneia dintre cerințele minimale prezentate în caietul de sarcini va
atrage neconformitatea ofertei.
Alte cerințe și informații:
Programul final al evenimentului poate suferi mici modificari, acesta fiind definitivat
şi aprobat de autoritatea contractantă la data semnarii contractului şi respectat întocmai de
către prestatorul de servicii desemnat câştigător, fara costuri suplimentare pentru autoritatea
contractanta.
Oferta va fi elaborata, astfel incat sa contina in mod clar si fara echivoc toate serviciile
solicitate mai sus.
In situatia in care pe durata desfasurarii evenimentului vor aparea sincope sau
defectiuni in functionarea echipamentelor cum ar fi: intreruperi ale sunetului cu o durata mai
mare de 10 secunde, prestatorul va suporta o penalitate cuprinsa intre 3-5% din valoarea
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contractului fara TVA. La o singura sincopa sau defectiune penalitatea va fi de 3%, iar in
situatia in care acestea se vor repeta, penalitatea va fi de 5%.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va ţine seama de întreaga gamă de
servicii prevăzute în Caietul de sarcini şi de costurile aferente realizarii serviciilor
solicitateor.
Oferta financiară care depaseste valoarea estimata are drept consecinta respingerea
ofertei ca inacceptabila conf. art. 133 si 137 din HG nr. 395/2016.

FORMULARE
FORMULAR 1. DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
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FOEMULER 2. DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
FORMULAR 3. DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 167 DIN
LEGEA 98/2016
FORMULAR 4. DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE
REFERITOARE LA CONFLICTUL DE INTERESE DIN LEGEA NR. 98/2016
FORMULAR 5 DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

FORMULAR 6. INFORMATII GENERALE
FORMULAR 7. FORMULAR DE OFERTA ȘI ANEXA LA FORMULARUL 7
FORMULAR 8. SCRISOARE DE INAINTARE

FORMULARUL 1
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Operator economic
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..........................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 1 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

FORMULARUL 2
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DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Operator economic

FORMULARUL 3
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….......................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am î ncălcat obligaț iile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu î n procedura insolvenț ei sau î n lichidare, î n supraveghere judiciară sau î n î ncetarea
activităț ii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să î mi pună î n discuț ie integritatea;
d) nu am î ncheiat cu alț i operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenț ei î n cadrul
sau î n legătură cu procedura î n cauză;
e) nu mă aflu în vreo situaț ie de conflict de interese î n cadrul sau î n legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenț ei;
g) nu mi-am î ncălcat î n mod grav sau repetat obligaț iile principale ce-mi reveneau î n cadrul unui
contract de achiziț ii publice, al unui contract de achiziț ii sectoriale sau al unui contract de concesiune
î ncheiate anterior, nu au existat î ncălcări care au dus la î ncetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancț iuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declaraț ii false î n conț inutul informaț iilor transmise la solicitarea
autorităț ii contractante î n scopul verificării absenț ei motivelor de excludere sau al î ndeplinirii
criteriilor de calificare ș i selecț ie, am prezentat informaț iile solicitate, sunt î n măsură să prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am î ncercat să influenț ez î n mod nelegal procesul decizional al autorităț ii contractante, să obț in
informaț ii confidenț iale, nu am furnizat din neglijenț ă informaț ii eronate care pot avea o influenț ă
semnificativă asupra deciziilor autorităț ii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziț ie publică/acordului-cadru către operatorul economic
pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 4
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DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei selecții de ofertere, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr.
98/2016.
Nr.
crt.
1
2

Nume si prenume

Funcţia deţinută în cadrul CCME

Paninopol Nicoleta
Ionescu Carmen-Gina

Manager
Șef serviciu ERUJA

3

Florin Iacob

Președinte al comisiei evaluare

4

Scurtu Elena

Membru al comisiei de evaluare

5

Troancă Angelica

Membru al comisiei de evaluare

6

Matei Irina

Membru de rezervă al comisiei de evaluare

15

7

Lungu mirela

Membru de rezervă al comisiei de evaluare

8

Vochin Ioana

Consilier juridic

9

Plaveț Nicolae

Inspector de specialitate achizitii publice

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Operator economic
………………………………………………………………………………..
(semnatura autorizata)

FORMULARUL nr. 5
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Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei
autorizate)................,reprezentant
împuternicit
al...................(denumirea/numele
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul
de Sarcini.

Data completării
.................................
stampila)

Operator economic,
(semnătură autorizată şi
.....................................................

FORMULAR NR 6
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CANDIDAT/OFERTANT(denumire/nume)
Informatii generale
1. Denumire/nume:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Tel./fax…..
5. Email:
6. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (numar,
data, loc de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul
Cifra de afaceri
anuala
(la 31.12) - mii lei
1
2
3
Medie anuala:
Cont Trezorerie ……………………………………………..deschis la…………….
………………………………………………………
Semnatura autorizata
Stampila
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FORMULAR NR. 7
Operator economic
………………..
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre : Centrul Cultural Mihai Eminescu, str. Jean Louis Calderon nr. 39, sector 2,
București

1.

1.
2.

3.

4.
5.

Domnilor,
Examinind documentatia de atribuire , subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
………………………………………………….., ne oferim ca in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam “servicii de
închiriere echipamente sonorizare” în conformitate cu cerințele caietului de sarcini pentru
suma de ………………, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ………………. lei
fără TVA.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare , sa prestam
serviciile conform propunerii tehnice.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de …………… si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta ,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.
Precizam ca :
NU depunem oferta alternativa
Intelegem ca sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
DATA……./……../……….
………………, in calitate de ……………………………,legal autorizat sa semnez
(semnatura)
Oferta pentru si in numele…………………………………………………..
(denumirea operatorului economic)
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Operator economic
………………..
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL 7

Nr
crt.

Denumire

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
....
TOTAL FARA TVA

20

Cant

PRET
UNITAR
FĂRĂ TVA

VALOARE
FĂRĂ TVA

FORMULAR 8
OPERATOR ECONOMIC
(denumire/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Către ________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)
Ca urmare a anunţului publicitar nr. …… publicat pe pagina de web a Centrului
Cultural Mihai Eminescu din ........... (ziua/luna/anul) privind aplicarea selectiei de oferte
pentru
atribuirea
contractului
___________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi __________________________________________ vă transmitem alăturat, următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul _____________________ (tipul, seria/numărul, emitent) privind
garanţia pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____
copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerinţele.
Data completării _________________
Cu stimă,

Operator economic,
………………………….
(semnătură autorizată)
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Contract de prestări servicii
Nr. ........ data............................
Art. 1. Părţile contractante
În urma finalizării selecției de oferte, organizată de CENTRUL CULTURAL
MIHAI EMINESCU în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a
Procedurii proprii nr. 22/23.01.2018, se încheie prezentul contract de servicii
între
Centrul Cultural Mihai Eminescu cu sediul în str. Jean Louis Calderon nr.39, Sector 2
Bucuresti, cod fiscal: 4837897, cont RO32TREZ0306203030X, deschis la Trezoreria sector
2, reprezentat prin Director general Paninopol Nicoleta, în calitate de Beneficiar
şi
SC ........................ cu sediul social în ................ str. ................., nr........ , jud.
număr

...................,

................deschis

la

de

înmatriculare

Trezoreria

..............,

cod

fiscal...............

reprezentată

.......................,

prin

cont

administrator

......................., în calitate de Prestator,
Art. 2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e)

forţa

majoră

-

reprezintă

o

împrejurare

de

origine

externă,

cu

caracter

extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului
oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă
executarea

şi,

respectiv,

îndeplinirea

contractului;

sunt

considerate

asemenea

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale,
restricţii

apărute

ca

urmare

a

unei

carantine,

embargou,

enumerarea

nefiind

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea
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celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Art. 3. Obiectul şi preţul contractului
3.1. - Prestatorul se obligă să presteze în totalitate serviciile, așa cum sunt descrise
în caietul de sarcini, pentru organizarea evenimentului muzical “Festival Jazz and
Blues Nights ” din data de 11.08.2018.
3.2. - Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru
corespunzătoare

îndeplinirea

a

contractului

pentru

serviciile

de

organizare

a

evenimentului.
3.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către beneficiar este de .......... lei fără TVA, la care
se adaugă TVA în valoare de ............ lei.
Art. 4 . Durata contractului
4.1 – Durata prezentului contract este de ......... zile, adică de la .........2018 până la
...........2018
Art. 5. Documentele contractului
5.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) oferta tehnică
c) oferta financiară;
Art. 6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract
în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate conform caietului
de sarcini.
6.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele
prezentate în caietul de sarcini și oferta tehnică.
6.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în data de 11.08.2018, in intervalul
orar 19.00-22.00.
6.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate

intelectuală

(brevete,

nume,

mărci

înregistrate

etc.),

legate

de

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu
serviciile prestate, şi
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- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
Art. 7. Obligaţiile principale ale beneficiarului
- Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru

7.1

serviciile prestate, așa cum sunt descrise în caietul
de

la

înregistrarea

facturii

la

secretariatul

de sarcini, în termen de 30 zile

beneficiarului,

după

recepționarea

serviciilor prestate.
7.2 -

Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termen de 3 zile de

la încheierea evenimentului.
Art. 8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - În cazul în care pe durata desfășurării evenimentului vor apărea sincope sau defecțiuni în
funcționarea echipamentelor cum ar fi: întreruperi ale sunetului cu o durata mai mare de 10
secunde, prestatorul va suporta o penalitate în cuantum de 5% din valoarea contractului fara
TVA.
8.2 -

În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin

contract sau le execută în mod defectuos, iar prin aceasta a adus prejudicii majore
desfășurării evenimentului, cuantumul prejudiciilor va fi stabilit proproțional cu
gravitatea acestora.
8.3 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 5 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din plata neefectuată.
8.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
8.5 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă
dă faliment.
Art. 9. Alte responsabilităţi ale prestatorului
9.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate
cu caietul de sarcini și cu cu oferta sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile și echipamentele.
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9.2

-

Prestatorul

este

pe

deplin

responsabil

pentru

execuţia

serviciilor

în

conformitate cu caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa
tuturor

operaţiunilor

şi

metodelor

de

prestare

utilizate,

cât

şi

de

calificarea

personalului folosit pe toată durata contractului.
Art. 10. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
10.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.
Art. 11. Recepţie şi verificări
11.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnică şi din caietul de sarcini.
11.2 - Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin reprezentanţii săi
împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract
Art. 12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
12.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai
scurt timp posibil de la semnarea contractului.
Art. 13. Forţa majoră
13.1 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
13.3 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
13.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
Art. 14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
14.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
ca disputa

să se

soluţioneze

de

către
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instanţele

judecătoreşti

competente

din

România.
Art. 15. Limba care guvernează contractul
15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 16. Comunicări
16.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
16.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Art. 17. Legea aplicabilă contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Art. 18. Clauze finale
Părțile pot prelungi prezentul contract printr-un act aditional în situaţia în care va
interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, fără majorarea
valorii acestuia.
Părţile au înteles să încheie azi, ............, prezentul contract în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR

BENEFICIAR
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