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ANU\T PUBTIC
Pentru achizi{ia directi servicii artistice a 3 DJ qi I prezentator pentru evenimentul din cadrul

Proiectului de prevenire gi reducere a consumului de substanfe psihoactiv e "Eu, tu, noi, liberit " tn judelul
Vrancea,in parteneriat cu Primdria Municipiulu- Focqani, derulat in perioada 3-5 iunie 2022in Pia{a Unirii

a municipiului Focqani

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractantd,
intentioneazd s[ achizitionezeprin achizitie directtr servicii de activit6ti artistice care sd cuprind6 3 DJ qi un prezentator
ln perioada 3-5 ivnie 2022 pentru evenimentul dir cadrul Proiectului de prevenire qi reducere a consumului de
substanfe psihoactive uEu, tu' nol, llberl! " tn judelul Vrancea, in parteneriat cu Prim6ria Municipiului Focaani

Cod CPV:79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale
Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele:contract prestbri servicii artistice a 3DJ gi un prezentator, artiqti
de notorietate aprecia{i de publicul tdndr, pentru 3 zile, in perioada 3-5 iunie 2Q22, pentru un eveniment ce va avea loc
in Piala Unirii a municipiului Focqani.

Valoarea estimattr total5 pentru achizilionarea serviciilor menlionate in caietul de sarcini ata$at prezentului anun{ este

de 21.008,40 lei fdrl tva.

Adresa la care trebuie transmise ofertele : ln plic, la sediul autoritdfii contractante din Focqani, Piata Unirii nr.3
Judeful Vrancea cod postal 6200099, sau pe e-mail la adresa cpntapl@atp;r'lep-pqslia,r-o.

Data gi ora de depunere a ofertelor : pinb la data de 20 mai2022, orele 12,00.
Perioada de valabilitate a ofertelor 30 de zile de la cata limitd de depunere a ofertelor.
Propunerea tehnictr va respecta cerinfele minime, specificate in Caietul de sarcini.
Propunerea financiarE se va face pe intreg serviciul, respectdnd Formularul nr.2, ataEat Caietului de sarcini,
Preful ofertat va fi ferm, exprimat in lei qi nu se va ajusta.

Documente necesare pentru a participa: copie C\JI gi Declara{ie privind nelncadrarea in prevederile art.l64 din
Legea nr.98/2016 (Formularul nr.1).Ofertan{ii vor depune oferta pentru intreg pachetul de servicii solicitat ln
caietul. de sarcini.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Contractul va fi atribuit pentru prezentarea ofertei cele mai
avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind "preful cel mai sc[zut", ln condi]iile respect6rii
tuturor conditiilor impuse de autoritatea contractantf, pentru achizilionarea serviciilor prevdzute in Caietul de sarcini.
Sepotsolicitaclarificlrilaadresademail:go.r[ag@ats.nsrlp"-a$-ito.tg pdn6ladatadel9mai2022,oral6,Q0.
Comunicarea rezultatului va fi transmisd operatorului economic a c[rui ofertd va fi clasat[ pe primul loc.
Achizilia se va finaliza prin cumplrare direct5, in conformitate cu prevederile art.l, alin.(S) din Legea w.98/2016
privind achizifiile publice qi ale art.43, alin.(l),(2),(31din H.G. 395D016 privind aprobarea Normelor metodologie de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contactului de achizilie publictr/acordului-cadru din Legea privind
achiziliile publice.

Relatii suplimentare se pot obline la telefon 0237-225 584 sau pe adresa de e-mail cogtact@ateneu-pastia.ro.
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