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ANUNT
Solicitare oferte de pre{

Ateneul Popular "Mr.Gh,Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractantd,
intentioneazd sd achizitioneze prin achizitie directl servicii de vdnzare bilete online pentru organizarea evenimentului

Concett Crdciun in PaEi tle vals cu Orchestra de Camerd Unirea qi invita{ii s6i, evenimen t organizatin data de 20
decembrie 2022

Cod CPV 66151 100-4 Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice
Sursa de finanfare este bugetul alocat institu{iei noastre pentru acest eveniment.
Comisionul acceptat pentru achizifionarea serviciului de vdnzare online a biletelor de spectacol este de maxim 5% +Tv A
din valoarea acestora firdtaxdmonument istoric (2%).
Achizitia serviciului sevarealiza direct prin interrnediul catalogului electronic SICAp sau offline, in confonnitate cu
prevederile art.7 alin'(5) din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice giale art.43 alin.(l) si(2) din HG nr.395/2016
pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii
publice/acordului - cadru din Legea achizitiilor publice.
Contractul (comanda) de prestari servicii va fi atribuit(6) pentru prezentareaofertei ,,cea mai avantajoasf,,, din punct de
vedere economic, criteriul de atribuire fiind ,, pre{ul cel mai scdzut,,
Propunerea financiard va con{ine: serviciile de vdnzare bilete online pentru evenim entul Concert Crdciun tn puEi tle
Vals cu Orchestra de Camer[ Unirea qi invitafii s6i organizat in data de 20 decemb rie2022.
Propunerea financiar6 va fi depus[ pdn[ in data de 29 noiembrie 2022, ora 12,00 pe e-mail-ul instituliei la adresa autoritatii
contractante: 

"a.e.n-t-a-c-i.@,il-Ls.n--e-u_--pa$.ituIg sau la sediul institutiei din piata Unirii nr.3 Focsani.
comunicarea rezultatului acestei achizitii va fi transmisS operatorului econornic p6n6 in data de 2g noiembrie 2022 ora
13,00.

Ulterior, operatorul econotnic cagtigator va ofefta serviciul in Sistemul Electronic de Achizilii publice -SICAp sau
offline.

Rela(ii latel.0237-2255g4, sau direct, la sediul insitufiei.

sEF BIROU,
Chiriac.pilicia

fr
tntocmit,

Referent spec.
Stoinescu ilIonica

W

Piata Unirii nr.3 Focsanl, - 620099, Judetul Vrancea CUI 44.,l0569
Te|.0237 225584; Fax:0237 223722;

EOCSANT
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