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Nr................./............................. 

 

 

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE ACHIZITIE PUBLICA 

 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, 

jud.Bacău, Cod 601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911, intenţionează să achiziţioneze servicii 

avand ca obiect: servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, spectacolul cu piesa -  

„O VIATA, O SOSETA, UN VIS SI O MASINA DE SCRIS”, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile publice-Servicii incluse in Anexa 2 din lege. 

            

 II. Obiectul achiziţiei: servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, spectacolul 

cu piesa - „O VIATA, O SOSETA, UN VIS SI O MASINA DE SCRIS”– în data de 07.12.2022 ora 19:00 pe 

scena cinematografului „Capitol” din Municipiul Oneşti, județul Bacãu. 

Cod de clasificare CPV: 92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru (Rev. 2) 

 

            Descrierea serviciilor:  
Municipiul Oneşti intenționează să achiziționeze servicii de divertisment prestate de producătorii de 

teatru constând în spectacolul cu piesa – „O VIATA, O SOSETA, UN VIS SI O MASINA DE SCRIS”  , in 

regia lui Daniel Bucur, cu durata de aprox. 90 minute.  Din distribuţie fac parte actorii Constantin Cotimanis, 

Lacramioara Dumitru, Maria Bagdasar si Victoria Robu. 

Modalitatea de atribuire: conform Normei interne a Municipiului Onesti privind procedura 

simplificata proprie pentru servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in 

Anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 aprobate prin Dispozitia primarului municipiului Onesti nr. 

654/25.04.2018. 

 

III. Achiziţia se finalizează prin: contract de prestari servicii 

 

IV. Valoarea estimată a achiziției publice este de 9.000,00 lei fără TVA . 

 

             Documentatia achizitie publice: Scrisoare de intentie achizitie publica, modele de formulare si 

modelul de contract de prestări servicii  

 

V. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Legislatia aplicabila: 

1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin  Hotararea 

Guvernului nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Norma interna a Municipiului Onesti privind procedura simplificata proprie pentru servicii care au ca 

obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016 aprobate prin 

Dispozitia primarului municipiului Onesti nr. 654/25.04.2018 

       Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: Bugetul Local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 15  zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Nu se admit oferte alternative. 

 

VI. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în 

legătură cu transmiterea ofertei 

cstoica
Typewriter
69751

cstoica
Typewriter
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Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde: 

DOCUMENTE DE CALIFICARE 

A) Criterii de calificare privind situatia personala 

             Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

       Cerinta nr.1- Ofertantii vor prezenta o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din 

Legea nr.98/2016. Se va prezenta Formularul 1 cu Anexa din Sectiunea Modele formulare semnat. 

 

B) Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

             Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

       Cerinta nr.2 - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte 

documente din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal/secundar corespunde cu obiectul serviciilor 

care urmeaza sa fie achizitionate sau alt document echivalent din care rezulta faptul ca ofertantul are dreptul 

legal sa presteze aceste servicii. Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale/actuale la data limita 

de transmitere a ofertelor.   

C) PROPUNERE TEHNICA 

Propunerea tehnica va face parte din contractul de achizitie publica si va contine: 

Cerinta nr. 3  Prestatorul va asigura desfasurarea spectacolului cu piesa-„ O VIATA, O SOSETA, 

UN VIS SI O MASINA DE SCRIS”, în ziua de 07.12.2022, ora19:00  . 

In acest sens, se va completa Formularul 2 – Propunere tehnica din sectiunea modele de 

formulare semnat. 

Cerinta nr. 4 Dovada insusirii modelului de contract prin semnarea modelului de contract atasat 

in documentatia achizitiei publice sau declaratie pe propria raspundere – formular 3 din sectiunea 

modele de formulare, din care sa rezulte ca ofertantul isi insuseste, fara obiectiuni inclusiv cu eventualele 

clarificari, modelul de contract atasat in documentatia achizitiei publice. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari 

cu privire la continutul documentatiei achizitiei publice si implicit si cu privire la clauzele contractuale 

obligatorii (ce sunt parte a documentatiei achizitiei publice). Daca un operator economic considera ca 

anumite clauze îi sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, 

astfel încât daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor 

economici interesati, înainte de data limita de depunere a ofertelor.       

Modul de prezentare a propunerii tehnice este obligatoriu si trebuie sa contina toate documentele 

solicitate si in forma solicitata. 

 

D) PROPUNERE FINANCIARA 

Cerinta nr. 5  Propunerea financiara va face parte din contractul de achizitie publica si va 

contine: Formularul de oferta – formular 4  din sectiunea modele de formulare semnat. 

Evaluarea financiara, respectiv incadrarea in art. 137 din Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se va realiza prin compararea 

propunerilor financiare.  

Propunerea financiara va fi exprimata in lei, fara TVA si are un caracter ferm si obigatoriu, din 

punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Modul de prezentare a propunerii 

financiare este obligatoriu si trebuie sa contina toate documentele solicitate si in forma solicitata. 

Ofertantul va cuprinde in pretul ofertat toate cheltuielile directe si indirecte legate de sustinerea 

spectacolului, cum ar fi: chirie spectacol, cazare, onorarii actori, diurna personal tehnic, recuzita 

consumabila, costume, transport personal artistic, tehnic si decor, etc. 

 

E) Documente ce insotesc oferta 

Cerinta nr. 6  Împuternicire scrisa – formular 5 din sectiunea modele de formulare, prin care 

semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de 

achizitie publica – semnat (in cazul in care este altul decat reprezentantul legal al ofertantului).  

Cerinta nr. 7 Formular 6 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 

denumirea şi datele de identificare  ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului 

susţinător prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii (număr de înmatriculare, CUI, cont 

Banca/Trezorerie si banca la care este deschis acesta), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, 

etc) ale persoanei desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 
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Cerinta nr. 8 – Formularul F7 - Declaratie GDPR 
 

VII. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.  

In cazul in care doua sau mai multe oferte au valori financiare egale, atunci se vor solicita 

respectivilor ofertanti intr-un timp rezonabil, in scris, reofertare, situatie in care va fi desemnat castigator 

ofertantul care are pretul cel mai scazut. 

            

VIII. Informaţii administrative şi privind modul de elaborare, prezentare a ofertei 

Documentația achiziției publice, formată din Scrisoare de intentie achizitie publica, modele de 

formulare si modelul de contract de prestari servicii, poate fi consultată pe site-ul www.onesti.ro la sectiunea 

Informatii publice de interes public/ Achizitii publice (se va accesa http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-

publice).  

Operatorii economici  pot transmite oferta autorității contractante  folosind una din modalitățile 

enumerate mai jos: 

1-prin intermediul adresei de e-mail achizitii@onesti.ro.  Documentele ofertei vor fi semnate in 

original, scanate si transmise.  

2- prin curier catre autoritatea contractanta (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, 

Onesti, judetul Bacau). 

3- prin depunere direct la Registratura Generala a Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz 

Nr.17, judeţul Bacău, Cod 601032. 

Program Registratura: 07
30

-16
00

  de luni până joi, 07
30

-13
30

 vineri. 

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin una din 

modalitatile descrise la punctul 2 sau punctul 3 atunci documentele ofertei vor fi introduse  intr-un 

plic/colet exterior, inchis corespunzator si netransparent, semnate in original,  pe care se vor scrie 

urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, 

judetul Bacau),   

2. - denumirea achizitiei: Achiziție servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, 

spectacolul cu piesa - „O VIATA, O SOSETA, UN VIS SI O MASINA DE SCRIS” şi inscripţia „A nu se 

deschide înainte de data 16.11.2022, ora 10
00

”. 

Oferta transmisã/depusã la o altã adresã nu va fi luatã in considerare. Ofertele depuse dupã termenul 

limitã se considerã intarziate si vor fi respinse. 

Se pot solicita clarificări privind documentația achiziției publice prin intermediul adresei de e-mail: 

achizitii@onesti.ro până cel târziu cu 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsurile 

se vor posta pe site www.onesti.ro la Sectiunea Achizitii publice. 

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 –Serviciul Achizitii Publice. 

          Ofertanții au obligația de a respecta regulile formale de întocmire şi depunere a ofertei, reguli 

instituite prin prezenta documentație a achiziției publice. 

           Data limită pentru depunerea ofertei:  16.11.2022, ora 10
00

. 

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuzã semnarea 

contractului, va fi selectat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.  

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea de 

servicii ce au ca obiect: Achiziție servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, spectacolul cu 

piesa - „O VIATA, O SOSETA, UN VIS SI O MASINA DE SCRIS”. 

       Cu deosebită consideraţie,  

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:achizitii@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
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Model de contract 

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

de divertisment prestate de producatorii de teatru, spectacolul cu piesa – 

„O viata, o soseta, un vis si o masina de scris” 

Nr. _________________    din ________________________ 
 

din Registrul Unic de Contracte 

 Încheiat  între: 

1. ...................................................................denumită operator economic cu sediul în.............................., adresa 

................................... tel./fax .........................................e-mail:.....................................,   cod fiscal................,  cont 

(trezorerie, banca)…………………, reprezentat prin ....................................avand functia de........................................,  în 

calitate de PRESTATOR 

 si 

 2. MUNICIPIUL  ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin 1  din  

O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu sediul în Municipiul Onești cu sediul B-dul Oituz nr. 17, judeţul Bacău, 

telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod de identificare fiscală 4353250, cont deschis la Trezoreria Onești cu IBAN 

RO09TREZ06224670220XXXXX, prin reprezentant legal – Primar VICTOR LAURENŢIU NEGHINÃ, în calitate de 

BENEFICIAR  
ȋn temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii de 

Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si 

completarile ulterioare, au încheiat următorul contract de prestări servicii 

  

I.       OBIECTUL CONTRACTULUI 
          Obiectul contractului îl constituie servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru și constă în susținerea de 

către PRESTATOR a spectacolului  de teatru intitulat „O viata, o soseta, un vis si o masina de scris” in regia lui Daniel 

Bucur,  in interpretarea actorilor Constantin Cotimanis, Lacramioara Dumitru, Maria Bagdsar si Victoria Robu, în data de 07 

decembrie 2022, ora 19:00 la Cinematograful „Capitol” din Municipiul Oneşti, județul Bacãu. 

 

II. TERMENUL CONTRACTULUI 

         1.  Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată, prestatorul  urmând să-şi desfăşoare activitatea în data  

de 07 decembrie 2022, ora 19:00, durata  spectacolului fiind de aprox. 90 de minute. 

 

III. PREŢUL CONTRACTULUI 

1. Pentru serviciile prestate, BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI  suma de ………… lei fara TVA,  la care 

se adauga valoarea TVA  în cuantum de …………… lei,  

Suma totală platibilă către prestator va fi de  …………….. lei cu TVA.  

2. Plata se va efectua în baza facturii emise de către prestator în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii, 

însoțită de procesul verbal de receptie. 

3. Costul spectacolului include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de susținerea acestuia, respectând ȋntocmai 

oferta tehnică şi financiară adjudecată şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
1.  Drepturile şi obligaţiile PRESTATORUL: 

a)  PRESTATORUL are dreptul de a primi remuneraţia stabilită în prezentul contract; 

b)  PRESTATORUL se obligă să susțină în data de 07 decembrie 2022, ora 19:00, spectacolul cu durata de  aprox. 90 

de minute, conform documentației achizitiei publice, in termenele stipulate de aceasta. 

c)  PRESTATORUL are obligația să prezinte spectacolul menționat la datele și locația stabilită, la un nivel artistic 

corespunzător; 

d)  PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului afișe pentru promovarea și organizarea 

spectacolului;  

e) PRESTATORUL se obligă să respecte normele PSI în vigoare și Legea nr.15/2016 (cu modificările şi completările 

ulterioare) privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun. 

2.        Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului: 

a)   BENEFICIARUL are dreptul de a primi de la prestator la termenele şi în condiţiile prezentului contract, 

serviciile/lucrările solicitate; 

b)     BENEFICIARUL se obligă să plătească remuneraţia stabilită la pct III, alin 1), dupa derularea evenimentului ce 

face obiectul prezentului contract, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii, in baza Procesului verbal 

eliberat de autoritatea contractanta din care reiese ca evenimentul s-a desfăşurat  ĩn condiţiile prevăzute de contract. 

 

 

V.       ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

1.       Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al ambelor părţi; 

2.      Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul contract, cu condiţia notificării prealabile în scris a celeilalte 
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părţi; 

3.       Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de care una din părţi dă dreptul celeilalte părţi să considere contractul 

desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei cu condiţia notificării scrise a celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte. 

 

VI.      FORŢĂ MAJORĂ  

          În caz de forţă majoră, partea care descoperă evenimentul, trebuie să-l anunţe celeilalte părţi, într-o perioadă rezonabilă 

de la data apariţiei forţei majore, prin fax, scrisoare recomandată sau oricare alte mijloace de care dispune. Forţa majoră 

(greve, calamităţi naturale, întreruperi de curent) exonerează de răspundere partea care o invocă. 

VII.     CLAUZĂ ANTICORUPŢIE 
1.      Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a evita corupţia şi mita.   

   În consecinţă, acesta nu va oferi, promite sau acorda şi nu va determina un terţ să ofere, să promită sau să acorde, prin 

intermediul angajaţilor, membrilor din conducerea acestora sau terţilor, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, 

cadouri de valoare sau invitaţii care nu au în principal scopuri profesionale) angajaţilor sau membrilor din conducerea 

beneficiarului, inclusiv rudelor acestora şi altor persoane aflate în relaţii strânse similar acestora. 

2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral, instantaneu, 

contractul existent fără preaviz şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, respectiv are dreptul de a sesiza organele 

competente potrivit legii. 

VIII. CLAUZE FINALE 

1.  Orice neînţelegere între părţi va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar va fi supusă soluţionării instanţelor 

judecătoreşti din Judeţul Bacău; 

2.   Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, printr-un act  

Aditional. 

3.   Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile dreptului în materie. Contractul va fi interpretat conform 

legilor din România. 

 Părţile au înteles să încheie azi  ...................2022, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 (unu) 

exemplar la achizitor şi 1 (unu) exemplar la prestator. 

                   

Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

 

Prestator, 

................................................................................ 

 reprezentat prin, 

......................................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


