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ANUNT DE PARTICIP ARE LA PROCEDURA SIMPLIFICAT A!::._":;- ;:,.� �
y 

ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE ANEXA2 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL
JUDETULUI HUNEDOARA cu sediul in Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud.Hunedoara, 
tel 0354 407 407, fax 0354 407 408, e-mail contact@ccajhd.ro. 

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: Procedura simplificata proprie,
finalizata prin incheierea unui contract de achizitie publica. 

LOCUL PREST ARII SERVICIILOR : turneu in jud. Hunedoara 
DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de organizare de evenimente „SPECTACOL DE 
COLINDE" un numar de 1 O spectacole, cod CPV : 79952000-2 , din Anexa 2 la Legea nr.98 / 
2016 privind achizitiile publice. 

3. DURA TA CONTRACTULUI : 30 zile de la data semnarii contractului.
4. VALOAREA ESTIMATA: 70.000 lei fara TVA
5. CRITERIUL DE TRIBUIRE: cel mai bun raport calitate-pret
6. SOLICIT ARE DOCUMENTATIE: documentatia disponibila integral la sediul

institutiei ( pct. 1) zilnic intre orele 8.00- 16.00 si pe site-ul institutiei www.ccajhd.ro si prin 
mail. 

7. TERMEN LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR: 6 decembrie 2021 orele
16.00

8. ADRESA LA CARE SE DEPUN OFERTELE : Deva, Bld. 1 Decembrie 1918 -
Secretariat impreuna cu o scrisoare de inantare . 

9. DATA, ORA SI LOCUL DESCIIlDERII OFERTELOR : la sediul institutiei
07 decembrie 2021 ora 09.00. 

10. MODALITATE DE FINANT ARE : bugetul institutiei .
11. CRITERII DE CALIFICARE: se vor respecta integral cerintele din caietul de

sarcini , nerespectarea unei cerinte sau mai multe atrage <lupa sine descalificarea ofertantului. 
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12. LIMBA SAU LIMBILE IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE:

Limba Romana
13. AL TE INFORMATU : Pentru clarificari va puteti prezenta la sediul institutie

secretariat sau suna- ti la tel : 0354 407 407 sau e-
\\/ntact@ccajhd.ro. 

Verificat: Contabil sef - Ioanes Doru Daniel 
�A 1 

Verificat: Consilier juridic - Orsa Andrada Elena 5� 
Intocmit : Responsabil achizitii publice - Tabacaru Daniela Dorina
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CAIET DE SARCINI 
::) C\) f\- \�-::* 1�� ) 'i5achizitionarea de servicii de organizare evenimente pen itt ţ:....��§ 

,,SPECTACOL DE COLINDE" � � ea��
.;:; 

Caietul de sarcini reprezinta cerintele minime care corespund necesitatii autoritatii co1rt-r,�'bl� 111 
vederea organizarii manifestarilor de divertisment din cadrul evenimentului „SPECTACOL DE 
COLINDE" 

I. DA TE GENERALE

1. Achizitor/ Autoritate contractanta: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara
Obiectul Contractului: Prestarea serviciilor pentru organizarea evenimentului „SPECTACOL DE 
COLINDE .. 

I.Perioada de prestare a serviciilor: in perioada I O- 20 decembrie 2021,
2. Locul de desfasurare : turneu in jud. Hunedoara.
3. Valoarea estimata a serviciilor : 70.000 lei ( fara TV A).

II. NECESIT A TEA SI OPORTUNITATEA
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul de achizitie publica si constituie 

ansamblul cerintelor pe baza carora ofertantul participant la procedura isi va elabora oferta in vederea 
atribuirii contractului. avand ca obiect prestarea serviciilor precum si organizarea evenimentului 
,,SPECTACOL DE COLINDE., 

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate obligatorii si minimale. In acest sens, orice 
propunere tehnica va fi luata in considerare numai in masura in care aceasta presupune asigurarea unui 
nivel calitativ cel putin egal cerintelor minimale din caietul de sarcini. Orice oferta sub conditiile 
minime din caietul de sarcini nu va fi luata in considerare. 

III.SCOPUL

ln perioada 10- 20 decembrie 2021, pe raza judetului Hunedoara ne dorim sa organizam 
un turneu de colinde împreuna cu locuitorii localitatilor in care se vor desfasura spectacolele, in 
vederea pastrarii obiceiurilor populare de Craciun. 
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VIII.CRITERII DE CALIFICARE

1.Situatie personala a ofertantului :
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice - Formular 1; 
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice - Formular 2; 
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare - Formular 3; 
Documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice. 
Declaratia privind neincadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 
98/2016 - Formularul 4; 

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrearea in prevederilor art. 59 din 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt : Manager - Roman Ciprian Nicolae, 
Director - Olari Ovidiu Andrei, Contabil sef - Ioanes Doru Daniel, Sef serviciu - loanes Maria, 
Economist - Tabacaru Daniela Dorina. 
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale :
- Pentru societati comerciale: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in copie
lizibila cu mentiune „ conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa
fie valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
- Pentru Organizatii Neguvernamentale: Act Constitutiv, Statut (sa aiba in cuprinsul obiectivelor
descrise obiectul contractului de achizitie), Certificat de imegistrare judecatorie, Certificat de
inregistrare fiscala:
- Persoanela fizce/juridice straine : documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si,
<lupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele
legale din tara in care este stabilit operatorul economic, in limba in care au fost emise, inoriginal/ copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", insotite de o traducere a acestora in
romana.
- Se va prezenta copie „conform cu originalul" pentru persoana juridica: Atestat de impresariat artistic
si Certificat de înregistrare Registrul Artelor Spectacolului, Sectiunea Companii de Spectacole sau
Concerte;
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IX. ELABORAREA OFERTEI

Limba de redactare a ofertei : oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba 
romana. 
Periada de valabilitate a ofertei : periada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile de la data 
deschiderii acestora, cu posibilitatea de prelW1gire la solicitarea autoritatii contractante. 

X.ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

Capacitatea tehnica sau profesionala : 
Propw1erea tehnica trebuie sa cuprinda totalitatea documentelor prezentate in vederea îndeplinirii 
cerintelor din caietul de sarcini, care contin modul de aducere la îndeplinire a acestora. Documentele 

care formeaza propunerea tehnica trebuie sa fie semnate si stampilate in original de catre ofertant. 
Operatorii economei sunt obligati sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut 
cont de obligatiile referitoare la conditiile de mW1ca si protectia muncii, complectand in acest sens o 
Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii 
- Formularul 6.

Pentru a demonstra capacitatea tehnica sau profesionala ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie 
privid lista principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani 
calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost prestate servicii similare cu cele descrise in 
caietul de sarcini, de natura si complexitate similara/coparabila cu serviciile ce fac obiectul 
contractului prin prezentarea de : certificate constatatoare sau alte documente relevante - Formularul 
7. 

Modul de prezentare a ofertei 

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei in original, si 1 (un) exemplar al ofertei 
in copie - Forularul 5. 

Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor, acestea vor fi numerotate si 
stampilate pe fiecare pagina. 

Adresa la care se depun ofertele: CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL 
JUDETULUI HUNEDOARA cu sediul in Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud.Hunedoara -
secretariat . Ofertele vor fi depuse direct la sediul autoritatii contractante. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei - ofertantii au posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei depuse numai pana la 
data limita de depunere a ofertei. Ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea 
stabilita sau <lupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertei se respinge si se retumeaza 
nedeschise. 

Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei servicii de 
organizare evenimente pentru „Spectacol de colinde ", cu mentiunea „A nu se deschide inainte de 
data 07. 12.2021 ora 09. 00 ". Nota : Oferta va fi insolita de o scrisoare de inaintarea in original -
Scrisoare de inaintare. 

Deschidrea ofertelor : data si ora deschiderii ofertelor : 07.12.2021 ora 09.00 la sediul 
institutiei. 
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XI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire : - cel mai bun raport calitate - pret in ceea ce priveste : 

Criterii Pondere Punctaj minim 

1. Pretul ofertei 70% 70.00 
Descriere: 
Algoritm calcul : PF oferta „n" = (pretul ofertei cu valoare minima/ Pretul ofertei"n") x 70 

2. Experienta persoanei desemnate ca impresar artistic in proiecte similare
30% 30.00 

Algoritm calcul: 
- Lipsa experienta similara = o puncte;
- Proiecte experianta similara: = 1 proiect = l O puncte; 
- Proiecte experienta similara = 2 - 5 proiecte = 20 puncte; 
- Proiecte experienta similara = peste 5 proiecte = 30 puncte; 

PU CT AJUL TOT AL : PF oferta „n" + PT oferta „n" 

XII. CAI DE ATAC
Legea nr. l O 1/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Verificat : Contabil sef - Ioane, Doru Daniel '( 

Verificat: Consilier juridic- Orsa Andrada Elena O� 
Intocmit : Responsabil achizitii publice - Tabacaru Daniela Dorina

� 



MODELE DE FORMULARE 

Scrisoare de inaintare 
Contract de prestari servicii 
Formularul nr. 1: Declaratie privind neincadrarea in art 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice 
Formularul nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in art 165 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice 
Formularul nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in art 167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice 
Formularul nr. 4: Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 
98/2016) 
Formularul nr. 5: Formular de ofertă 
Formularul nr. 6: declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani 
Formularul nr. 7: declaratia privind respectarea obligatiilor din domeniul mediului, social si 
a relatiilor de 



OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

(denumire / sediu ) 
nr. data ora 

---- -----

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către 
---------------

(denumire a autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a anunţului de publicitate nr. ___ din _______ , privind aplicarea 
procedurii de _________ (denumire procedură) pentru atribuirea contractului 
____ _____________ ( denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi (denumirea/numele operatorului economic) vă 
transmitem alăturat urmatoarele: 

1. Documentul __________ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 
atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
___ copii: 

a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 

Adresă 

Telefon 

Fax 

E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ................ ........... . 
Ofertant, 

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 

F0l / PO 04-03 



FORMULARUL 1 
OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 

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. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, 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 fumizate sunt complete şi corecte în fiecare. detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirn1ării 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 

Ofertant, 

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 

F03 I PO 04-03 



FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 

DECLARATIE 
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 ..................... . 

Ofertant, 

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 

F04 / PO 04-03 






















