Nr. 437046/05.06.2019

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Tip legislaţie: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Serviciile au fost achiziționate în conformitate cu procedura simplificată proprie a autorității
contractante, aprobată și înregistrată cu nr. 242022/06.11.2018.
Procedura a fost inițiată prin anunțul publicitar nr. ADV1081243/23.05.2019; documentaţia
de atribuire a fost postată în sistemul electronic de achiziții publice și pe site-ul
www.primarie3.ro.
Având în vedere faptul că noua platformă electronică a achizițiilor publice nu permite postarea
anunțului de atribuire a contractului, în vederea respectării prevederilor legale, anunțul de
atribuire se va posta pe site-ul www.primarie3.ro
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
Adresa poştală: Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Municipiul Bucureşti, cod poştal: 031084;
Puncte de contact: Direcţia Învățământ Cultură, e-mail: cultura@primarie3.ro
Adresă internet (URL): www.primarie3.ro
TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ:
Administraţie publică locală
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
AUTORITĂŢI CONTRACTANTE: NU

ACŢIONEAZĂ

ÎN

NUMELE

ALTOR

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Stagiunea muzicală estivală,
ediției a XIV-a
Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor: SERVICII; ANEXA 2 – Servicii sociale
administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale; COD NUTS –
RO321 – Bucureşti
Descrierea succintă a contractului: Achiziţionarea serviciilor necesare pentru realizarea
evenimentului cultural artistic în aer liber Stagiunea muzicală estivală, ediției a XIV-a, în Parcul
Alexandru Ioan Cuza, foișorul de spectacole de pe aleea principal (zona de acces intersecția
străzilor Baba Novac și Câmpia Libertății), Sector 3, București, în fiecare vineri, sâmbătă și
duminică, în perioada 14 iunie – 15 septembrie 2019.
Clasificare CPV:
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
1

92312130-1 Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev. 2);
79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev. 2);
Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice: NU
VALOARE TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI : 494.700,00 lei, fără TVA
PROCEDURA
Tipul procedurii: procedura simplificată proprie a autorităţii contractante
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ; criteriile enunţate în documentaţia de
atribuire;
S-a organizat o licitaţie electronică: NU
INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă: N/A
Anunţuri publicate anterior privind acelaşi contract: NU
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr. : 432999
Denumire: Stagiunea muzicală estivală, ediția a XIV-a
Data atribuirii: 03.06.2019
Număr oferte primite: 1
Număr de oferte admisibile: 1
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: Forward Music
Agency SRL, Strada Ghețarilor, nr. 2, et. 2, ap. 3, sector 1, București
Estimarea iniţială a valorii contractului : 496.409,01 lei, fără TVA
Valoarea totală finală a contractului: 494.700,00 lei fără TVA
Contractul ar putea fi subcontractat: NU
Procedură verificată ANAP: NU
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