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 CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA 
 

NR.1112 / 10.10.2018 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA EVENIMENTULUI  

LANSARE ALBUM ANIVERSAR ADINA HADA 
23 OCTOMBRIE 2018 ORA 19:00  

 
Autoritatea contractantă, CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA, dorește să achiziționeze   
Cod CPV:  

79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev.2) 

55300000–3  - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2) 

39294100–0  - Produse informative şi de promovare (Rev.2) 

92200000-3 - Servicii de radio şi de televiziune(Rev.2); 

Obiectul contractului care se va încheia prin procedura proprie presupune organizarea evenimentului: 
LANSARE ALBUM ANIVERSAR ADINA HADA, respectiv contractarea unui prestator de servicii de 
evenimente, care va asigura in totalitate ca si un integrator, serviciile solicitate de autoritatea contractanta. 
Aceasta procedura simplificata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicitar pe www.e-licitatie.ro  
, unde operatorii economici interesati vor fi invitati sa depuna la sediul autoritatii contractante oferta, in 
vederea evaluarii. 
Conform Procedurii simplificate proprii emisa de catre autoritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor 
depuse la sediul autoritatii contractante, se va stabili un potential castigator care va fi invitat ca in termen de 
24 de ore sa isi depuna oferta in catalogul electronic de pe SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro  / http://sicap-
prod.e-licitatie.ro/pub   , de unde autoritatea contractanta va initia achizitia directa on-line. 
In urma raportului depus de catre prestator se va achita contravaloarea serviciilor efectiv prestate, aferente 
participanţilor şi nu se va face plata pe baza estimărilor iniţiale făcute de Autoritatea Contractantă. 
 
Valoarea estimata: 21,600.00 lei fără TVA 

Criteriul de atribuire:   
✓ Cel mai bun raport calitate – pret  

A.          Prețul ofertei: 60 puncte 

B. Calitatea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 40 puncte, respectiv: 

- experiența coordonatorului (event manager): maxim 40 puncte 

TOTAL: 100 puncte 

A.  Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

• pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 60 puncte; 

• pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:  

PO = (preț minim/preț n) x 60 

unde: 

Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie; 

Preţ n – reprezintă preţul ofertei n. 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru prestarea serviciilor 

solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.  
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B. Punctajul pentru factorul de evaluare „Calitatea propunerii tehnice (experienta personalului propus)” se acordă 

astfel: 

1. experiența coordonatorului (event manager): maxim 40 puncte 

Număr de evenimente  1 >3  

Nr. puncte acordate  20 40  

Se va anexa CV si documente care sa dovedeasca prestarea serviciilor (ex. referințe de la beneficiar sau 

parteneri ai acestuia in organizarea evenimentelor respective, contracte, etc) care vor include și datele de 

contact, pentru o eventuala verificare.  

Stabilirea ofertei câstigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea crescătoare a punctajului total 

obtinut (pentru pret vor fi aplicate eventuale corecţii ale erorilor aritmetice, daca este cazul). Oferta care este 

declarată câştigătoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie să îndeplinească toate specificaţiile tehnice 

minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de pret (castigator fiind 
ofertantantul cu pretul cel mai mic). 

 
CENTRALIZATOR PRETURI 

 

ACTIVITATE VALOARE FARA TVA 
VALOARE CU TVA 

INCLUS 

I. ACTIVITATI 21,600.00 25,704.00 

SERVICII DE ÎNREGISTRARE ȘI DIFUZARE 

TELEVIZIUNE CU ACOPERIRE NAȚIONALĂ / 

ETNO TV SAU SIMILAR 

7,500.00 8,925.00 

ASIGURARE ORCHESTRĂ DE MUZICĂ 

POPULARĂ COMPUSA DIN MINIM : 3 

SUFLATORI; 2 VIORI; 1 ACORDEON; 1 BRACI; 1 

BAS; 1 FLUIER. 

8,000.00 9,520.00 

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti 

consacrați în ţară: Organizare spectacol cu artisti 

de muzica populara invitati 

1,400.00 1,666.00 

ASIGURARE INGINER DE SUNET 500.00 595.00 

MATERIAL EPUBLICITARE: AFISE A0 5 BUC; 

AFIȘE A3 50; MESH 20MP; SERVICII DE 

GRAFICA. 

2,200.00 2,618.00 

ASIGURARE SERVICII DE MASA PENTRU 80 DE 

INVITATI (25 LEI/PERS) 
2,000.00 2,380.00 

 
 

 
Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta la sediul autoritatii contractante prin 

registratura pana la data de 16.10.2018, orele 900. 


