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AVAND CA OBIECT
D.CUMBNTATIE DE ATRIBUIRE A coNTRACTULUI
EROICA''
ORGANIZAREA EVENIMENTULUI''VRANCEA

I. Autor itatea contrac tatilz MUZEUL VRANCEI
g, Locaritatea: Focgani, cod poqtal: 620018, Romania,
Adresa poqtara: Str. Repubricii nr.
punct(e) de contact: Muzeul vrancei, Tel. +40237222890, Email: muzeulvtancei@yahoo'com'
(uRL) www. muzeulvrancei' ro'
F ax : + 40237 22289 0,Adre sa internet
:

II. obiectul contractului:

prestarea serviciilor pentru organizatea evenimentului "vrancea

Eroic6".

clasificare

cpv:

III. Modalitatea

79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)

de atribuire: procedura simplificatd proprie.

in

organi zarea si desfbqurarea
IV. Descrierea succinti a contractului: contraptantul va asigura
in perioada 3 - 6 august 2018'
bune condilii a evenimenturui "vrancea Eroic6",
de spectacole
programul din acest an al evenimentului "vrancea Eroica" va include o serie
2018 la
desfbqurate in perioada3
evocatoare qi momente religioase Ei de comemorare
FocEani, precum 9i
Mausoleele Eroilor de la M6r6qeqti, Mdr6qti, Soveja Ei

- 6 august

in

Pia[a

Unirii din

Municipiul FocEani.
doreqte
prin achtzilta serviciilor de organizwe a evenimentului 'ovrancea Eroici" se
ce
cele
in
descrise
fi
cerinlelor ce vor
identific area unor prestatori care sd rdspundd tuturor

urmeazd
,
solicitate in caietul de sarcini la standardele
Astfel, prestatorii vor oferi irfireaga gamdde servicii
solicitate de autoritatea contract antd'
a fi un instrument cu impact puternic
in acelapi timp, organizarea evenimentului se doreqte judetului
Vrancea'
a
nalional pentru promovarea din punct de vedere istoric
* utfgrnu categoriile de servicii potrivit
operatorul economic declarat caqtigator al proceduril
a evenimentului privind otganizarea
caietului de sarcini necesare desfdgurarii in tune condilii
evenimentului "Vrancea Eroic6t''
se gdsegte in caietul de sarcini ataqat'
Detalierea serviciilor ce se vor presta in cadrul contractului

Valoarea estima

tafilrilTVA:

2'520'870 lei

contractului
IV. Durata contractului z 15 zileincepdnd de la dataincheierii

V. Condifii referitoare la contract:

participare: Cuantumul garantiei de participare este de: 25.000 lei.
perioada de valabilitati a garut\iei de participare este de 30 de zile de la termenul limita
1. Garanlie de

de

depunere a ofertelor. Autoritateacontractarrtapoate solicita extinderea perioadei de valabilitate a
ofertei caz in care perioada de valabilitate a garcnliei de participare trebuie prelungitd in mod
corQspunzdtor.

Garanlia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis in condiliile iegii de o societate bancara ori de o societate de asigurdri, cate nu se afla in
.situalii speciaie privind aulorizarea ori supravegherea, in condiliile legii (art.36 alin. (1) din
Hot6rArea Guvernului nr. 93512006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/20t6
publice).
privind
-Contul achiziliile
IBAN aI achizitorului este RO26TREZ69L5006XXX000L07, deschis la Trezoreria
Focgani iar codul fiscal este 43 50670. Dovada constituirii garanliei de participare trebuie sa fie
prezentata in original cel mu tdrziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor la sediul
achizitorului din Romania, judejul Vrancea, Municipiul Focqani, Str. Republicii nr. 8 (atl. 36
alin. (7) din Hot6r6rea Guvernului nr. 93512006 pentru aprobarea norrnelor de aplicare ale Legii
w.9g12016 privind achiziliile publice). Garantia de participare emisa in alta limba dec6t romdna
va fi prezenlata in original gi va fi insolita de traducerea avtorizata in limba romdn6.

2. Garanfie de buni execufie: Nu
3. Sursa de finanfarez Bugetul local

V. Condifii de particiPare:

1. Situafia personald

a ofertantului
in situaliile prevdzute la art. 164 din Legea nr. 9812016 privind
Neincadrarea
Cerinta I achiziliile publice.
Condiiie de califi care: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractanlii in cazul
subcontracldritqi te4ii suslindtori in cazul suslinerii) sau membrii organelor de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic precum si persoanele care au
putere de repre zentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sd se afle in
iitualiile preidzute la art. 164 din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.
Documetrt. de confirmare: Documentul unic de achizilie european din care trebuie sa rezulte
neincadr areain dispoziliile art. 164 dinLegeanr. 9812016 privind achiziliile publice.

Cerinla 2 - Neincadrarea in situatiile prevdzute Ia art. 165 din Legea nr. 9812016 privind
achiziliile publice.
Condiiie de calificare: Ofenantul (asociafii in cazul ofertelor comune, subcontractanlii in cazul
subcontract6rii si te4ii suslindtori in cazul suslinerii) nu trebuie sd se afle in situaliile ptevdzute
la art. 1 65 din Legea nr. 9812016 privin d achiziliile publice.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizilie european din care trebuie sa rezulte
neincadr areain dispoziliile art. 165 din Legea m. 9812016 privind achizrliile publice.

Cerinta 3 - Neincadrarea in situaliile prev[zute la art. 167 din Legea nr. 9812016 privind
achiziliile publice
Condilie di calificare: Ofertantul (asocialii in cazu! ofertelor comune, subcontractantii in sazul
subcontractdrii si te4ii susJin[tori in cazul sus]inerii) nu trebuie sa se afle in situaliile prevdzute
la art. 167 dinlegea nr. 9812016 privind achiziliile publice.
Referitor la situuliit. de conflict de interese in cadrul sau in legdtura cu ptezenta procedura
prec1zarfl ca Ia nivelul autoritarii contractante sunt persoane cu funclie de dectzie urmdtorii:
Director - Dumitrescu Horia, Contabil Eef - $olddnescu Licula.

Documente de confirmare: Documentul unic de achizilie european din care trebuie sa rezulte
neincadrarca in dispozitiile art. 167 dinl,egea nr.9812016 privind achizitriile publice.

2. Capacitatea de exercitare a activitifii profesionale
Cerinld unicd - Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent
activitate al ofertantului.

in obiectul

de

Condilie de calificare: Ofertantul (asociafii in cazul ofertelor comune) trebuie sd facd dovada
faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul sau de activitate (in cazul
asociaJilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicita ca obiectul
contractului sa aibd echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului (aga cum este
inscris el in Certificatul constatator/Actul constitutiv/Statutul sau documentul echivalent) ci
poate sa se regdseascd si in activitdflle secundare.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizilie european din care trebuie sa rezulte ca
obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.

Ofertantului cdqtigdtor i se va solicita, prin comunic area privind rezultatul procedurii,
prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comerfului, in original, in
momentul semndrii contratului.
3. Capacitatea tehnicl gi/sau profesionall
Cerinta 1 - Dovedirea experientei similare
Condilie de calificare: Ofertantul (asocialii in cazul ofertelor comune si daca este cazul te4ul
si/sau subcontractantul sustindtor in situalia suslinerii) trebuie sa facd dovada faptului ca a prestat
servicii similare in ultimii 3 ani (de exemplu: organizarea de spectacole artistice, evenimente
culturale, tdrguri sau expozitii etc) in valoare cumulata de minim: 2.000.000 lei fbrd T.V.A.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizilie european din care trebuie si rezulte cd,
in ultimii 3 ani, au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de minim: 2.000.000 lei fbrd

T.V.A. ,
Cerin\a 2:

-

.

InformaJii privind subcontractantii:

- Operatorul

economic care intentioneazd sa

subcontracteze o partelparfii din contract vaprezenta DUAE care include informatii solicitate cu

privire la subcontractanli.
Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezintd o oferta
individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in
inlelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeazd pentru primul orice
activitate (servicii sau lucrdri) legate de indeplinirea contractului de execulie care va fi incheiat
prin finalizarea procedurii de atribuire.
Se va selecta oferta cu cel mai mic Prel,
raportat la valoareafafi T.V.A., in conditiile respectdrii in totalitate a condiliilor de depunere a
ofertei solicitate
in cazul in care se constatd cd ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractantdva solicita respectivilor ofertanli, pentru departalare, o noud propunere financiard in
plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a c6rui noud propunere financiard are
preful cel mai scdzut.

VI. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scizut.

VII. Ofertele inacceptabile
1. Ofertele vor

gi neconforme vor

fi

respinse.

fi considerate inacceptabile, in temeiul art. 137 alin (2) din Hot[r6rea nr.
3

395

1201

6, in urmdtoarele situalii:

a) a fost depusd de un ofertant care nu indeplineqte unul sau mai multe dintre criteriile de
calificare stabilite in documentaJia de atribuire sau nu a completat DUAE in conformitate cu
cerintel e stab il ite de autor itatea c o ntract anld;
b) constituie o alternativd la prevederile caietului de sarcini alternativa care nu poate fi luatd in
considerare deoarece in anuntul de participare nu este prectzatd in mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
c) nu asigurd respectarea reglementdrilor obligatorii referitoare la condiliile specifice de
1nuncd gi de proteclie a muncii;
d) pretul, |aft TVA, inclus in propunerea financiard depdgegte valoarea estimatd comunicatd
prin invitalia de participare gi nu existd posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare
pentru indeplinirea contractului de achtzilie publicd respectiv;
e) ofertantu! refuzd sd prelungeascd perioada de valabilitate a ofertei qi a garantiei de
participare;
fl oferta gi documentele care o insolesc nu sunt semnate cu semndturd electronicd extins6,
bazatf,pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
g) in cazul in care unei oferte ii lipsegte una din cele doud componente, aga cum sunt precizate
laarl.3 alin. (1) lit. hh) din Lege.
2. Ofertele vor fi considerate neconforme in temeiul art. 137 alin(3) din HotdrArea nr. 395120t6,
in urmdtoarele situalii :
a) nu satisface in mod corespunzdtor cerinlele caietului de sarcini;
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritalea
contractantd in cadrul documentafiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavarftajoase pentru
aceasta din urmd, iar ofertantul, degi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptd
renunfarea la clauzele respective;
c) conline in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rczultatul liberei concurentre li
care nu pot fi justificate;
d) propunerea financiard nu este corelatd cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea
conduce la executarea defectuoasd a contractului, sau constituie o abatere de la legislalia
incidentd, alta decdt cea in domeniul achiziliilor publice.
e) oferta este depusd cu nerespectareaprevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) qi e) din Lege, raportat
la data-limitd stabilita pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor qi/sau oricdnd pe
parcursul evaluirii acestora;
0 in uffna verificdrilor prevdzute Ia art.210 din Lege se constald cd propunerea financtard are
un pre! sau conline costuri neobiqnuit de scdzute in raport cu lucrdrile, produsele sau serviciile,
astfel inc6t nu se poate asigura indeplinirea contractului Ia parametrii cantitativi qi calitativi
solicitali prin caietul de sarcini.
de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incdt aceasta sa respecte in totalitate cerinlele impuse
prin caietul de sarcini. tn cazulin care pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in
caietul de sarcini preval eazd prevederile acestuia din urna.

VIII. Modul

Propunerea tehnica v a contine :
matricea de conformitate
modelul de contract
iriror
declaralia privind respectarea reglementdrilor

-

insuqit

ohrisaror
mediului. soc
sociut ,i ut
obligatorii in domeniilee mediului,

relafiilor de munci
In situatia in care caietul de sarcini cuprinde in conlinutul sdu nume de mdrci, de produse ori
referiri la diverse standarde tehnice sau de tip ISO acestea se vor interpreta prin aldturarea

mentiunii " sau echivalent".

IX. Modul de prezentare a propunerii financiare

propunerea financiara va fi elaborata astfel inc6t aceasta sd furnizeze pre\ul (cu qi ftrd T.V.A.)
pentru toate serviciile ce vor fi prestatb si bunurile accesorii ce vor fi livrate. Valoarea TVA (in
cazuloperatorilor economici pldtitori de T.V.A.) se eviden\iaz6' distinct.

Achizitorul nu va accepta majoraleaprelului contractului

.

propunerea financiari va fi exprimatd exclusiv in lei, ftrd TVA gi are caractet ferm qi
obligatoriu, din punct de vedere al conlinutului pe toatd perioada de valabilitate a ofertei.

va conline "Formularul de oferta" insofit de Centralizatorul de
preluri (Anexi la formularul de oferti), care va cuprinde toate cheltuielile necesare prestdrii

propunerea financiard

ierviciilor

qi care

implic[ indeplinirea obligatiilor contractuale.

perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limitd de depunere a ofertelor.
Orice ofertA valabild pentru o perioadd mai micd dec6t cea precizatdin prezenta documentalie de
seleclie va fi respinsd ca fiind neconformi.

X. Alte informa(ii
Ofertantul are obligalia de a elabora oferta
invitalia de participare gi caietul de sarcini.

in

conformitate cu prevederile menlionate in

Oferta are caracter ferm qi obligatoriu din punct de vedere al conlinutului pe toatd perioada
deruldrii achizi\iei publice, ofertantul avdnd obligalia de a exprima in ofertd pretul in lei, pre!
care va rdmdne neschimbat pe toatd perioada desfrqurdrii procedurii de achizilie public6.

Oferta se va depune cu scrisoare de inaintare, intr-un plic (pe care se va menliona numele si
adresa sa) .*b va contine: scrisoarea de inaintare, imputernicire scris6, semnata de
reprezentantul/rep rezentan\ii legal/legali ai ofortantului, pentru persoana/persoanele care
purtiripu 1a gedinla de deschidere a ofertelor si sunt autofizate sa ang aleze ofertantul in procedura
pentru-atribuirea contractului de achizilie publica, garan\ia de participare la procedura. DUAE,
prop*.rea tehnica si cea finan ciaravor fi prezentate in dosare separate. Documentele din fiecare
do*t vor fi semnate pe fiecare pagina, de cdtrercprezentantul auloizat sa angajeze ofertantul in
contract. De asemenea acestea vor fi numerotate crescdtor de la prima pana la ultima pagina, pe
aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ,,ULTIMA PAGNA". Plicul va purta de asemenea
.....".
menliunea "A nu se deschide inainte de data de ...
Ofertele se vor depune la sediul Muzeului Vrancei, Str. Republicii, nr. 8, municipiul Focqani,
judelul Vrancea, Romania, p6nd la datade 19.07 .20l8,ora 1000.
Eventualele clarificdri cu privire la documentalie de atribuire pot fi oblinute in urma solicitdrilor
primite in scris la Fax: 0237222890, e-mail: muzeulvtancei@yahoo.com

R

M

il achizi{ii
Lucian

