










(1) Creart – centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, in functie de 
complexitatea contractului care urmeaza a se atribui, va asigura perioada de timp 
necesara ca operatorul economic /operatorii economici sa obtina documentele necesare, 
sa fundamenteze, elaboreze si sa depuna ofertele pana la data si ora limita mentionate 
in anuntul publicat pe pagina de web a creart, perioada care nu poate fi mai mica de 10 
zile de la data publicarii; 

(2) Daca este cazul, primirea solicitarilor de clarificari privind cerintele caietului de sarcini 
intr-un termen care sa nu depaseasca 6 zile inainte de depunerea ofetelor; transmiterea 
raspunsurilor; Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet 
și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, astfel încât 
răspunsul să ajungă la ofertant/să fie publicat cu cel putin 1 zi înainte de termenul limită 
de depunere a ofertelor; Daca intrebarea este adresata cu 1 zi inainte de termenul limită 
de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda la 
solicitarea de clarificari; 

(3) Transmiterea prin e-mail, la adresa achizitii@creart.ro a ofertelor insotite de 
documentele solicitate prin documentatia de atribuire; 

(4) Deschiderea ofertelor si evaluarea acestora de catre comisia de evaluare numita prin 
decizie a directorului creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului 
Bucuresti. 
Evaluarea ofertelor se va face intr-un termen care sa nu depaseasca 60 de zile de la 
data deschiderii acestora. Prin exceptie acest termen poate fi prelungit o singura data, 
prin decizie a directorului creart, cu incadrarea in termenul de valabilitate al ofertei. 

(5) Daca este cazul, creart va transmite solicitare de clarificari operatorului economic cu 
termen de raspuns care nu poate fi mai mic de 1 zi; 

(6) Dupa evaluarea ofertelor, comisia de evaluare va intocmi raportul procedurii care va  fi 
aprobat de catre directorul creart si incarcat pe site-ul www.creart.ro in termen de 5 
zile de la data intocmirii sale; 

(7) Compartimentul achizitii publice are obligatia de a informa operatorii economici 
implicati in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, prin e-mail si dupa 
aprobarea raportului procedurii de catre directorul creart- Centrul de Creatie, Arta si 
Traditie al Municipiului Bucuresti, privind rezultatul evaluarii si de a preciza 
operatorului desemnat castigator locul si data semnarii contractului; 

(8) Dupa respectarea termenului legal de contestatie, creart poate incheia contractul cu 
operatorul economic declarat castigator. 
Daca pentru procedura de atribuire a fost depusa o singura oferta care a si fost declarata 
castigatoare, deci admisibila, creart poate incheia contractul fara asteptarea termenului 
prevazut de Legea nr. 101/2016. 

 
Prin excepție de la prevederile de mai sus, poate fi aplicată procedura de negociere 

fără publicare prealabilă a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de 
servicii din anexa nr. 2 a Legii în condițiile in care in cadrul procedurii proprii nu a fost 
depusa nicio oferta. 

 
5.3.4.2. Atunci cand valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a fi achizitionate este egala  
sau mai mare de 1.000.557 lei fara TVA dar nu depaseste 3.506.625 lei fara TVA, autoritatea 
contractanta va proceda astfel: 

1. Publica pe www.e-licitatie.ro - Publicitate-Anunturi, modulul de transparență 
voluntară la nivelul căruia, la momentul actual, se poate completa în format 
electronic un anunț de publicitate care conține informații legate de:  
- tip contract 
- denumire achizitie 














































































