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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

/fax: 0262-216 

Municipiul Medgidia, cu sediul in str. Decebal, nr. 35, tel. 0241/812.300, fax 0241/810 619, cod fiscal  

4301456, e-mail  office@primaria-medgidia.ro, in calitate de autoritate contractanta,  vă invită să 

depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestari  „Servicii de organizare editiei a V- a a 

Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice «  Dapyx », Lot 1-Servicii artistice si Lot 2-Servicii 

de reconstituiri istorice. 

   

Administrația publică locală creează condiţii propice unei vieţi culturale dinamice şi diverse în oraş, 

competitivă la nivel naţional şi relevantă pentru cetăţenii oraşului prin recunoașterea valorilor de 

patrimoniu și punerea în valoare a acestora, sprijin pentru cultura contemporană, valorificarea 

potențialului economic al culturii, recunoșterea importanței legăturii dintre cultură și societate, precum 

și recunoașterea culturii ca motor de dezvoltare individuală și comunitară.  

Astfel municipalitatea organizează câteva evenimente care sunt foarte așteptate în comunitate printre 

care și “ Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice, ediția a V-a, în perioada 20 – 22 mai 2022”.   

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in: 

−  Organizarea editiei a V- a a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice «  Dapyx » 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe 

baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date) 

Valoarea estimata a acestui contract este de: 1.428.174 lei fara TVA, reprezentand:  

➢ 1.092.646 lei fara TVA– Lot 1 – Servicii artistice 

➢ 335.528 lei fara TVA– Lot 2 – Servicii de reconstituiri istorice,  

Sursa de finantare: Buget Local 

Modul de prezentare al ofertei:oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru 

procedura de atribuire a contractului de achizitie: „Servicii de organizare a editiei a V- a a Festivalului 

de jocuri si reconstituiri istorice «  Dapyx », lot 1-Servicii artistice si lot. 2- Reconstituiri istorice, 

numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea 

de deschidere a ofertelor, 10.05.2022”. 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.05.2022, ora 12.00. 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de 

Informare pentru Cetateni, tel. 0241/812.300, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot 

obtine la nr. de telefon: 0241. 812.300 interior 112. 

Data deschiderii ofertelor: 10.05.2022. 

Ofertele vor fi redactate in limba romana. 

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 90 de zile  de la data transmiterii ofertei 

catre autoritatea contractanta. 

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  

secţiunea Anunturi. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VALENTIN VRABIE 
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