DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Pentru contractul de achizitie publica
Produse informative și de promovare a concursului internațional ”George
Enescu”, ediția 2016 (printuri pentru sisteme de expunere, bannere)
Achizitie directa
conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu
modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.
34/2006,
organizata de ARTEXIM.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. AUTORITATEA CONTRACTANTA
ARTXIM – Organizator al Concursului Internaţional „George Enescu” – ediţia 2016
Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073
Contact
E-mail: achizitii@artexim.ro
Telefon: 021.317.80.81
Fax: 021.311.02.00
Adresa Internet la care se poate accesa anuntul si caietul de sarcini:
http://artexim.ro/achizitii/
II. CLARIFICARI
Solicitarile de clarificari vor fi transmise astfel:
- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite pana la cel tarziu
8.07.2016.
III. SURSA DE FINANŢARE
Finanţarea se face de către un ARTEXIM – din bugetul special alocat de Ministrul Culturii
pentru Concursul International „George Enescu”, editia 2016.
IV. CALENDAR
Transmiterea anunţului de participare şi a
documentaţiei de atribuire
Termenul limită de solicitare a clarificărilor
Termenul limită de transmitere a
răspunsurilor la clarificări de către
autoritatea contractantă
Termen limită pentru primirea ofertelor

DATA
05.07.2016
08.07.2016
11.07.2016

Data finalizării evaluării ofertelor*

15.07.2016,
ora 12:00
18.07.2016

Comunicarea rezultatului*
Semnarea contractului*

18.07.2016
20.07.2016

LOCATIA
SEAP
www.artexim.ro/achizitii
e-mail: achizitii@artexim.ro
e-mail: achizitii@artexim.ro

e-mail: achizitii@artexim.ro
Sediul Artexim - Calea Victoriei nr.
155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1,
Bucuresti, 010073
e-mail: achizitii@artexim.ro
Sediul Artexim - Calea Victoriei nr.
155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1,
Bucuresti, 010073

*Termenele sunt aproximative
V. OBIECTUL CONTRACTULUI
1) Informatii generale
Denumirea si obiectul contractului: Produse informative si de promovare a concursului
international ”George Enescu”, editia 2016
Scurta descriere a obiectului contractului: Obiectul achizitiei consta in realizarea de printuri
pentru sisteme de expunere deja existente, realizarea de bannere si montarea materialelor in
locatiile indicate de client.
Se vor realiza printuri pentru sisteme de expunere model Pinguin standard si cable, bannere,
montare si demontare a sistemelor de expunere si a bannerelor.

Detalii suplimentare sunt mentionate in Caietul de sarcini.
Cod CPV: 39294100-0 – Produse informative și de promovare
Locul prestării serviciilor: București
Procedura se finalizeaza prin incheierea unui contract de achizitie publica.
Contractul va fi incheiat intre ARTEXIM si ofertantul caruia i-a fost atribuit contractul, in
conformitate cu prevederile prezentei documentatii.
Durata contractului: de la data intrarii in efectivitate a acestuia, pana la 26.09.2016
2) Cerinte contract
- conform caiet de sarcini.
VI. PROCEDURA APLICATA
Achizitie directa (conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
OUG nr. 34/2006).
VII. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta, inclusiv formularele anexate acesteia, conditiile de contractare si orice alt document care
face parte din oferta vor fi redactate in limba Romana. Comunicarile dintre autoritatea
contractanta si ofertanti vor fi in Romana.
Perioada de valabilitate a ofertei: 15 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Oferta se poate trimite prin e-mail la adresa achizitii@artexim.ro
Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.07.2016, ora 12:00
Participantii vor depune ofertele financiare in lei, cu si fara TVA inclus, in total si defalcat
pentru fiecare material in parte.
VIII. CRITERIU DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut.

