PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@vahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
Nr.inreg. 8.080 din 29.03.2018

SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERV ICIILO R DE
ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL
„AERO WEST ROCK FEST”
CARE SE VA DESFASURA IN DATA DE 05.05.2018
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea SERVICIILOR DE
ORGANIZARE DE EVENIM ENT CULTURAL - „AERO W EST ROCK FEST”care se va
desfasura in 05/05/2018 conform cerinţelor formulate in referatul de necesitate nr. 8.078/29.03.2018
si a anexei ataşate acestei solicitări
Cod CPV: 79952100-3;
Valoarea estimata a achiziţiei: 50.000,00 lei
Descrierea contractului: „achiziţionarea serviciilor de organizare de evenimente conform cerinţelor
formulate in referatul de necesitate nr. 8.078/29.03.2018 si a anexei acestuia ataşate acestei solicitări
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in referatul de necesitate nr. 8.078/29.03.2018
si a anexei acestuia ataşate acestei solicitări
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea financiara,propunerea tehnica, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr.
de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind furnizarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile referatului de necesitate.
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP,
si va fi întocmită in lei fara TVA
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara
TVA/eveniment si va include toate cheltuielile pentru îndeplinirea serviciilor solicitate.
- Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 03.04.2018 ora 11,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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Subsemnatul Stanca Adrian, in calitate de director al Casei de Cultură Orăşeneşti Buziaş,
in vedere desfăşurării in bune condiţii a evenimentului cultural „AERO WEST ROCK FEST MITING AVIATIC ’’care se va desfasura in perioada de 05.05.2018, din Agenda Culturala 2018
aprobata, eveniment de amploare dedicat tinerilor Buzieseni si nu numai, se va derula intr-un
cadru natural, unde se vor prezenta ateliere pentru tineret, concerte, spectacole.
Prin prezentul referat va rog a aproba colaborarea cu o societate specializata in organizarea
de evenimente pentru prestarea următoarelor servicii : derularea unor sesiuni de informare
dedicate promovării evenimentului mass-media ( internet, tv, ziarele locale ) dezvoltarea de
materiale publicitare(afise, design,indicatoare rutiere),contractarea serviciilor de transport si
cazare pentru artişti, organizarea zonei de protocol pentru artişti, deservirea zonei privind
curăţirea ei de deşeuri menajere , organizarea unei parade pe motoare prin centrul oraşului,
desfasurarea unor concursuri cu tematica si premii pentru câştigători, contractarea de formaţii
artistice de muzica rock pentru concert (conform anexa).
Valoarea estimata pentru achiziţionarea serviciilor mai sus menţionate este de 50.000 lei.

AVIZAT
Sef serviciu buget,
Ec. Angelica Hudrea

Director
Casa de Cultura Buziaş
Adrian Stanca
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Director,
Casa de C ultura Buzias
A drian Stanca

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul______________ ________________________________, reprezentant împuternicit al
__ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului_____
la
procedura
____;
de
_______________________________________________ _ declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsllier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lldia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget;Stanca Adrian-manager Casa de Cultura; Mirza Cristina Mihaela- inspector
achiziţii

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.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
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.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a)................................................. în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
.... ;........................................................................... declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt/nu sunt adevărate, 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.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

