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  Nr. 88384/10.07.2017                                                         

                                               

                                

 

 

Anunț 

   

Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

„Achiziția serviciului pentru organizare evenimente “Kiss FM”, perioada 21 iulie- 13 

august 2017” 

 

Prin anunțul publicitar nr. 106605/06.07.2017 publicat în Sistemul Electronic de Achiziții 

Publice (SEAP) și prin anunțul nr. 84153/30.06.2017 publicat pe site-ul Primăriei 

Municipiului Constanța, a fost pusă la dispoziția operatorilor economici documentația de 

atribuire aferentă contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Achiziția serviciului 

pentru organizare evenimente “Kiss FM”, perioada 21 iulie- 13 august 2017”. 

 

Urmare adresei transmisă de AG Radio Holding SRL înregistrată la Primăria 

Municipiului Constanța cu nr. 88381/10.07.2017 prin care partenerul A.G. RADIO HOLDING 

S.R.L  ne informează  că în urma definitivării listei de artiși care vor concerta, au fost 

centralizate cerințele tehnice legate de scenă și echipamente de sunet și lumini, și s-a 

constatat că specificațiile tehnice din Caietul de sarcini postat pe site-ul Primăriei Municipiului 

Constanța pentru achiziția mai sus menționată, nu sunt suficiente pentru a acoperi o 

producție de calitate solicitate de partener. 

În urma analizării aspectelor invocate în cadrul adresei mai sus menționată, s-a 

constatat faptul că nu pot fi adoptate măsuri de remediere, întrucât acestea ar modifica 

substanțial caracteristicile tehnice şi valoarea estimată a achiziţiei, informații deja publicate și 

ar afecta modul de elaborare al ofertei. 

Drept urmare, propunem anularea procedurii de atribuire având în vedere faptul că ne 

regăsim în situațiile reglementate de prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Normele 

Procedurale Interne pentru achiziția prin procedură simplificată proprie a serviciilor sociale și 

a serviciilor specifice, anexă la Dispoziția nr. 290/31.01.2017 a Primarului Municipiului 

Constanța: „Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: (…) 

c)dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă 

APROBAT, 

PRIMAR, 

DECEBAL FĂGĂDĂU                                                                                                                



 2
 

este imposibilă încheierea contractului”. 

 

Prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul 

procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea 

principiilor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexă la Dispoziția nr. 290/31.01.2017:  

• nediscriminarea 

• tratament egal 

• recunoaștere reciprocă 

• transparență 

• proporționalitatea 

• asumarea răspunderii. 
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