UAT MURFATLAR
JUDETUL CONSTANTA
Nr. 3979/12.06.2017

Anunt publicitate
Autoritatea contractanta
UAT MURFATLAR
Adresa postala: Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod
postal: 905100, Romania , Persoana de contact: d-na Rizea
Monica , Tel. +40241234350 , Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, Fax: +40241234516
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: servicii
Denumirea achizitie: servicii de organizare evenimente culturale
CPV: 79952100-3
Descrierea contractului: prestare/executie servicii organizare eveniment – Ziua orasului Murfatlar pe
data de 1iulie 2017
Valoarea estimata fara TVA: 50000 - 75000 RON
Conditii contract: - Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de
bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile
calendaristice de la data primirii facturii.
Conditii de prestare servicii organizare evenimente culturale – Ziua orasului Murfatlar in data de 1
iulie 2017, UAT Murfatlar initiaza prezenta consultare a pieteti care vizeaza solutii tehnice/intocmire
specificatii tehnice, solutii financiare/intocmirea notei justificative , solutii contractuale/proiect de
contract de servicii organizare evenimente culturale. Oferta include toate cheltuielile de organizare a
evenimentului, va cuprinde numele artistilor si onorariile, sonorizare, si este valabila in ziua de 1 iulie
2017.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta
specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va fi insotita de declaratia
privind conflictul de interese, .Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de
primire a ofertelor.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 16.06.2017
Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos.
Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa
catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la
Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr.
+40241234516 sau pe e-mail la adresa consiliu-local@primaria-murfatlar.ro. Persoana de contact
Rizea Monica. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a cărui ofertă va fi
acceptată va depune informațiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile
de la primirea unei comunicări în acest sens.
Declaratia privind conflictul de interese – formular, poate fi solicitata pe mail la adresa: consiliulocal@primaria-murfatlar.ro sau pe fax la numarul de mai sus.

