FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
Achizitor/Beneficiar: Artexim
Titlul proiectului: Festivalul Internațional George Enescu, ediția 2017 (2-24 septembrie 2017)
I. INFORMATII GENERALE
1.1 Autoritatea contractanta
ARTEXIM
Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073
CUI: 3647029
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/
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1.2. Mijloace de comunicare
Comunicarea se va realiza în scris, prin oricare din următoarele modalități:
a) prin posta
c) prin e-mail
d) prin depunere la sediu
Solicitarile de clarificari vor fi transmise astfel:
- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro
- prin posta sau personal: la adresa Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite pana la cel tarziu 09.06.2017.
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1.3. a) Termen de depunere a ofertelor: 16.06.2017, ora 12:00.
b) Adrese de primire a ofertelor
Ofertele se pot trimite fie prin e-mail, fie prin posta sau personal, la următoarele adrese:
- e-mail: achizitii@artexim.ro
- Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in prezenta documentatie
sau transmiterea ofertelor la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de autoritatea
contractanta.
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1.4. 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 şi înregistrarea
ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor*

DATA
23.05.2017
07.06.2017
08.06.2017
16.06.2017,
ora 12:00
19.06.2017

LOCATIA
SEAP
www.artexim.ro/achizitii
E-mail, Sediul Artexim
E-mail, Sediul Artexim
E-mail, Sediul Artexim
E-mail, Sediul Artexim

Comunicarea rezultatului*
Semnarea contractului*
*Termenele sunt aproximative

19.06.2017
23.06.2017

E-mail, Sediul Artexim
Sediul Artexim

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
Denumirea si obiectul contractului: „S e r v i c i i i n c h i r i e r e d e c a m i o a n e c u s o f e r ” pentru
Festivalul George Enescu
Cod CPV: 60181000-0 - Închiriere de camioane cu șofer (Rev.2)
Scurta descriere a obiectului contractului: În vederea organizării și a bunei desfășurări a
Festivalului George Enescu, este nevoie de transportul instrumentelor muzicale ale orchestrelor
invitate de la Aeroportul Otopeni la sălile de concert (Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio).
De asemenea, este nevoie de transportul intrumentelor muzicale de la o sală de concert la alta,
precum și de transportul de materiale de scenă (scaune, pupitre etc.).
Detalii suplimentare sunt mentionate in Caietul de sarcini.
Locul prestării serviciilor: București
Procedura se finalizeaza prin incheierea unui contract de achizitie publica (contract prestari
servicii).
Durata contractului: de la data intrarii in efectivitate a acestuia, pana la decontarea integrala a
partilor.
Divizare pe loturi – NU
Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.
Acceptarea ofertelor alternative - NU
Sursa de finantare: Finanţarea se face de către un ARTEXIM –din bugetul special alocat de
Ministrul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul organizat de Artexim.
III. PROCEDURA
3.1. Procedura aplicata
Achizitie prin procedura ACHIZITIE DIRECTA, conform prevederilor Legii 98/2016 privind
achizitiile publice.
IV. LEGISLATIA APLICATA
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut
VI. CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE
6.1. Situaţia personală a ofertantului
1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul nr. 1
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute in art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016
(Formularul nr. 2 si Formularul nr.3)

6.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care să rezulte că
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Nota: Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de calificare stabilite prin prezenta documentatie
pentru ofertanti se considera inacceptabile.
VII. PREZENTAREA OFERTEI
7.1. Limba de redactare a ofertei: Română
7.2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
7.3. Modul de prezentare a ofertei tehnice
Ofertantii vor trimite o scurta descriere tehnica a camioanelor pe care le vor pune la dispozitia
achizitorului. Descrierea va fi insotita de imagini.
7.4. Modul de prezentare a ofertei financiare
Ofertantii vor trimite oferta financiara in lei sau euro, cu si fara TVA inclus.
Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către operatorul economic în condiţiile
prevăzute de prezenta Fişă de date.
Ofertantul va preciza perioada de furnizare/prestare a produselor/serviciilor, preţul total,
T.V.A., precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru
evaluarea ofertei.
7.5. Depunerea ofertei
Oferta se poate trimite astfel:
- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro
- prin posta sau personal la adresa Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1,
Bucuresti, 010073
Termenul limita de depunere a ofertelor: 16.06.2017, ora 12:00.
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VIII. CLAUZE CONTRACTUALE
8.1. Contract rezervat – nu este cazul
8.2. Clauze contractuale obligatorii
a) Plata se face astfel :
- 30% avans, restul dupa finalizarea actiunii
- Facturile vor fi fi achitate in lei prin ordin de plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data
acceptarii acestora de catre autoritatea contractanta, in contul Furnizorului deschis la trezoreria
statului.
- Plata se va face in baza facturilor fiscale emise de prestator insotite de procesele verbale de receptie
- Pentru contractele incheiate in euro, plata se va face in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.
b) Durata contractului de prestari servicii: este prevazuta in contract.
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