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CAIET DE SARCINI 
SERVICII DE ORGANIZARE ATELIERE DE PICTURĂ ȘI DESEN 

 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

Oferirea și prestarea de servicii de organizare ateliere de pictură și desen, în cadrul proiectului „Tărâmul 
Fermecat”. 
COD CPV 

cod CPV 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice) 

CADRUL LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

• Implementarea proiectului „Tărâmul Fermecat”,  

• Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

• Hotararea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acordului-cadru din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice. 

• Hotărârea Președintelui Asociației CEDCA nr. 5 din 02.12.2019 privind aprobarea Procedurii proprii de 

achiziții, în conformitate cu Legea nr. 98/2016, în vederea atribuirii contractelor de achiziție publica ce au 

ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de sanatate, servicii culturale, servicii hoteliere si 

restaurante, prestari de servicii pentru comunitate, servicii postale  si servicii diverse si alte servicii specifice, 

prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimată 

fără TVA mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) și mai mare decât pragul prevazut 

la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 132.519 lei până la 3.334.050 lei 

(exclusiv).  

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Procedurii proprii de achiziții.  Procedura proprie 

se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică 

decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), respectiv 3.376.500 lei. 

Procedura proprie se va desfășura conform Procedurii proprii de achiziții, aprobate prin Hotărârea 

Președintelui Asociației CEDCA nr. 05/02.12.2019, (publicate pe site-ul propriu www.cedca.ro ) pentru 

organizarea și desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect 

servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante, 

prestări de servicii pentru comunitate, servicii poștale  și servicii diverse și alte servicii specifice. 

BUGETUL ALOCAT ȘI CRITERIUL DE SELECȚIE 

Prețul maxim al contractului este de 220.000 lei, fără TVA. Prețurile ofertate vor fi exprimate în lei. Criteriul 

de selecție este prețul cel mai scăzut.  

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. Operatorii economici 

vor face o ofertă prin care vor descrie organizarea atelierelor de pictură și desen pentru copii și tineri, ce 

vor suprinde amenajarea spțiilor, organizarea atelierelor și promovarea evenimentelor.  

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

În perioada  Decembrie 2019 – Iunie 2020. 

http://www.cedca.ro/

