Nr. 13062/11.11.2016
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Obiectul contractului : servicii pirotehnice pentru Revelion
Procedura de atribuire aplicată: procedură simplificată proprie; serviciile solicitate sunt cuprinse în
Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în categoria Servicii sociale administrative,
servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale.
Locul prestării serviciilor și descrierea acestora, precum și codul CPV: spectacol pirotehnic în
aer liber pentru Revelion, în Parcul Titan, zona de acces prin str. Liviu Rebreanu, sector 3, București;
cod CPV 92360000-2 Servicii de pirotehnie
Sursa de finanţare : bugetul local.
Valoarea estimată fără TVA: 41.172,00 lei
Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut”.
Modul de solicitare a informaţiilor suplimentare de către ofertanţi: electronic, de la adresa
cultura@primarie3.ro.
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: electronic, de la adresa cultura@primarie3.ro ,
la solicitarea scrisă a operatorului economic.
Durata contractului: 31 decembrie 2016; autoritatea contractantă va încheia un contract de prestări
servicii.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
Termenul limită de primire a ofertelor: 22.11.2016, ora 10:00
Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
- Documentele de calificare conform documentaţiei de atribuire
- Propunerea tehnică. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în
totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
- Propunerea financiară – formularul de ofertă. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel
încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare
şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.
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Data limită pentru obţinerea de clarificări: 21.11.2016, ora 10:00
Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 21.11.2016, ora 16:00
Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Sectorului 3, Calea Dudeşti, nr. 191, sector 3, parter,
Serviciul Consiliere şi Îndrumare. Ofertele se vor depune în plic sigilat până la data de 22.11.2016, ora
10.00.
Limba în care se redactează ofertele – limba română.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 22.11.2016, ora 10:30, Primăria Sectorului 3, Direcția
Cultură, Sport și Tineret, Şos. Mihai Bravu, nr. 428, corp C4, etaj 2, sector 3, București.
Anunțul de participare a fost publicat în SEAP sub nr. 61787/11.11.2016
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