Nr. 131/06.07.2015
ANUNŢ DE ATRIBUIRE ACORD CADRU
având ca obiect servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice
de sunet și lumini, precum și servicii conexe în vederea bunei organizări a
evenimentelor cultural-artistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative
și de divertisment, organizate de Primăria Sectorului 3
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Denumirea, adresă şi punct(e) de contact:
Denumire oficială: Sectorul 3 al Municipiului București – Primăria Sectorului 3
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti
Localitate: Municipiul Bucureşti
Cod postal: 030842
Tara: România
Punct(e) de contact: Direcția Cultură Sport şi Tineret E-mail: cultura@primarie3.ro , Tel:
+4021.326.27.67, Fax: +4021.318.03.36
Adresă generală a autorității contractante (URL): www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autorității contractante
Tipul autorității contractante
Altele (precizați) : Autoritate publică locală. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti – Primăria
Sectorului 3
I.3) Activitate principală
Servicii publice generale
I.4) Atribuirea acordului cadru în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: Nu
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Sectiunea II: OBIECTUL ACORDULUI CADRU
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuită acordului cadru: Servicii pentru evenimente, respectiv

echipamente scenotehnice de sunet şi lumini, precum şi servicii conexe în vederea bunei
organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative şi
de diverstisment, organizate de Primăria Sectorului 3.
II.1.2) Tipul acordului cadru şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a
produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii : Serviciile propuse spre achiziționare se încadrează în categoria 26 –
Servicii recreative, culturale şi sportive şi categoria 27 – Alte servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spații în aer liber şi săli
de spectacole
Codul NUTS: RO321 – Bucureşti
II.1.3) Descrierea succintă a acordului-cadru sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului-cadru îl constituie asigurarea de servicii pentru evenimente, respectiv
echipamente scenotehnice de sunet şi lumini, precum şi servicii conexe în vederea bunei
organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative şi
de diverstisment, organizate de Primăria Sectorului 3. Evenimentele vor fi organizate în aer
liber sau în săli de spectacole, pe parcursul a 48 de luni de la data intrării în vigoare a
acordului-cadru, şi vor include, fără a se limita neaparat la, următoarele tipuri de
evenimente: concerte pop, rock, folk, reprezentații artistice de stradă, folclor, concerte
simfonice şi/sau pop-simfonice, stagiuni de spectacole de diferite tipuri (muzică clasică,
blues, jazz, rock etc),

diferite manifestări cultural sportive, educative, recreative si de

divertisment.
Acord-cadru cu 3 operatori economici, cu reluarea competiției între operatorii economici
semnatari, în vederea încheierii contractelor subsecvente.
Durata acordului-cadru: 48 de luni
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 27.504,00 lei fără TVA, iar valoarea
maximă estimată a acordului cadru este de 4.776.992,00 lei, fără TVA.
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II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Obiect principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente; 79952100-3 Servicii de
organizare de evenimente culturale; 92370000-5 Servicii prestate de tehnicieni audio
II.1.6) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Acordul cadru întră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): NU
II.2) Valoarea totală finală a acordului cadru
II.2.1) Valoarea totală finală a acordului cadru
Oferta cea mai scăzută: 3.327.908,00 LEI, fără TVA
Oferta cea mai ridicată :4.598.128,00 LEI, fără TVA
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura internă a autorității contractante, conform art. 16 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut
IV.2.2) Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: NU
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: nu este cazul
IV.3.2) Publicarea anterioară privind acelaşi acord cadru: NU
Anunț de participare nr. 4452/09.04.2015 ( publicat pe site www.primarie3.ro)
Anunț de participare în SEAP nr. 12.702/09.04.2015
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU
Acord cadru nr: 6268/19.05.2015
Denumirea: Servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice de sunet şi
lumini, precum şi servicii conexe, în vederea bunei organizări a evenimentelor culturalartistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative și de divertisment, organizate de
Primăria Sectorului 3
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V.1) Data deciziei de atribuire a acordului cadru: 19.05.2015
V.2) Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3) Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit acordul cadru
Denumire oficială: S.C. MARBO TRADE S.R.L.
Adresă: Str. Baicului, nr. 12, bl. 5A, ap. 10, sector 2
Localitate: Municipiul Bucureşti
Cod poştal: 021782
Tără: România
E-mail: office@marbo-media.ro
Tel: 0744.824.984
Fax: 021.253.0820
Denumire oficială: S.C. STALEX PR & MEDIA EVENTS S.R.L.
Adresă: Bd. Carol I, nr. 60, bl. 14G, ap. 18
Localitate: Municipiul Câmpina, județul Prahova
Cod poştal:105600
Tără: România
E-mail: advertising.ph@gmail.com
Tel: 0762.678.464
Fax: 0244.372.554
Denumire oficială: S.C. STAGE EXPERT S.R.L.
Adresă: Șoseaua Olteniței, nr. 251, sector 4
Localitate: Municipiul Bucureşti
Cod poştal: 041311
Tără: România
E-mail: orlanda.deladi@stage-expert.ro
Tel: 021.334.99.24 /25/26
Fax: 021.334.99.28/29

4

V.4) Informatii privind valoarea acordului cadru
Estimarea inițială a valorii totale a acordului cadru : 4.776.992,00 lei, fără TVA
Valoarea acordului cadru:
S.C. MARBO TRADE S.R.L : 3.327.908,00 lei, fără TVA
S.C. STALEX PR&MEDIA EVENTS S.R.L. : 4.197.084,40 lei, fără TVA
S.C. STAGE EXPERT S.R.L. : 4.598.128,00 LEI, fără TVA
V.5) Acordul cadru ar putea fi subcontractat: DA
Valoarea sau procentul din acordul cadru care ar putea fi subcontractat unor terți: Nu se
cunoaşte
Justificarea atribuirii acordului cadru fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - conform anexei D1 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 842/2011 al Comisiei, privind stabilirea formularelor standard pentru
publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice, în sensul Directivei 2004/18/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (31 martie 2004), privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, prezentul acord
cadru are ca obiect servicii enumerate în anexa 2 B.
Prin urmare, autoritatea contractantă a procedat, conform art.16 din Ordonanța de Urgență
a Guvernului României nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările și completările ulterioare; pentru atribuirea contractelor ce au ca obiect servicii
din categoria celor incluse în anexa 2B se utilizează regulamente interne care țin cont de
principiile invocate de actele normative în materia achizițiilor publice, prin urmare, pe baza
regulilor stabilite de autoritatea contractantă, respectiv procedura internă aprobată și
înregistrată sub nr. 5042/10.06.2013.
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