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 CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA 
 

NR. 1213/29.10.2018 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA EVENIMENTULUI  

FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA POPULARA 
"FELICIAN FARCASIU" Editia a XVI-a  09-11 noiembrie 2018  

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

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

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

 55520000-1 Servicii de catering(Rev.2); 

 79960000-1 Servicii de fotografie şi servicii conexe (Rev.2); 

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

 64228000-0 Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune(Rev.2); 

 92111200-4 Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de 
informare(Rev.2); 

 79341000-6 Servicii de publicitate(Rev.2); 

 55110000–4 Servicii de cazare (Rev.2) 

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

  45451000-3 Lucrări decorative(Rev.2); 

 51311000-5 Servicii de instalare de echipament radio(Rev.2); 

 92211000-3 Servicii de producţie radiofonică(Rev.2); 

 64228200-2 Transmisie de programe radio(Rev.2); 

 03121210-0 Aranjamente florale(Rev.2); 

 
Obiectul contractului care se va încheia prin procedura proprie presupune organizarea evenimentului: 
„FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA POPULARA - "FELICIAN FARCASIU" Editia a XVI-a  09-11 
noiembrie 2018”, 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 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. 

http://www.e-licitatie.ro/
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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: 217,769.00 lei fără TVA 

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

✓ Criteriul de atribuire este: cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatorii factori de evaluare: 

✓ A. Prețul ofertei: 40 puncte 

✓ B. Calitatea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 60 puncte, respectiv: 

✓ - experiența coordonatorului (event manager): maxim 60 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 40 puncte; 

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

✓ PO = (preț minim/preț n) x 40 

✓ 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.  

✓ B. Punctajul pentru factorul de evaluare „Calitatea propunerii tehnice (experienta personalului propus)” 

se acordă astfel: 

✓ 1. experiența coordonatorului (event manager): maxim 60 puncte 

✓ Număr de evenimente   3 >=4  

✓ Nr. puncte acordate   40 60  

✓ 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 

TOTAL DEVIZ 217,769.00 259,145.11 

ORGANIZARE JURIZARE CONCURS: 5 membri juriu alcătuit 
din personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, 
etnografie, etc 

11,500 13,685.00 
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Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în 
ţară  artisti interpreti de muzica populara: GRUP VOCAL 
FELICIAN FARCASIU; FLUIERASII DIN SUGAG;  BORZA 
CORNEL; TRAIAN JURCHELEA; MARIA CARNECI; LAVINIA 
GOSTE; NICOLAE FURDUI IANCU SI TUDOR FURDUI IANCU; 
JUNII SIBIULUI; NICOLETA VOICA; GRIGORE LESE; LAUREAT 
2017; IULIANA TUDOR – PREZENTATOR sau având notorietate 
similară celor mai sus menţionaţi, după criterii precum : vânzări 
CD/DVD, număr de vizualizări online, apariţii radio, tv pe canalele 
de specialitate şi apariţii publice frecvente în cadrul manifestărilor 
de același nivel; 

62,714 74,629.66 

ORGANIZARE PREMIERE:    

▪ Marele premiu-1x5489 lei;  

▪ Premiul I-1x2711 lei;  

▪ Premiul II-1x1600 lei;  

▪ Premiul III-1x1267 lei;  

▪ Premiul de popularitate-1x1044 lei;  

▪ Premiul special Felician Farcasiu-1x1044 lei;  

13,155 15,654.45 

Servicii artistice prestate de orchestra de muzica populara 
de minim 18 solisti care sa aiba in componenta cel putin: 1 
tambal, 2 contrabas, 2 acordeoane, 6 viori, 2 saxafon, 2 taragot, 
1 baterist, 1 nai, 1 dirijor; 

30,000 35,700.00 

SERVICII REALIZARE CONCEPT ARTISTIC ȘI DECOR 
EVENIMENT; inchiriere sistem de lumini capabile sa ofere o 
luminozitate optima pentru inregistrare si redare la televiziune;  
inchiriere un ecran led 2x3m pentru decor scena; închiriere 
podium. 

32,900 39,151.00 

CHELTUIELI PRIVIND CAZAREA SI MASA pentru 60 
persoane/ 3 zile / 3 nopti (5 membri ai juriului + 15 concurenti + 6 
membri orchestra + 10 operatori tv + 2 pers radio + 16 artisti 
interpreti + 6 oficialitati) 

29,600 35,224.00 

ARANJAMENTE FLORALE: 60BUC 3,000 3,570.00 

ASIGURARE PRODUSE DE CATERING:  
a) cafea 1kg 6buc,  
b) fursecuri 2kg 1cut i,  
c) biscuti 800gr 2buc,  
d) apa plata 0,5l 18buc,  
e) apa minerala 0,5l 18buc,  
f) apa plata 2l 24buc,  
g) apa minerala 2l 30buc,  
h) farfurii plastic mari 2set,  
i) zahar plic 200buc 1set,  
j) pahare plastic 166ml  4 set,  
k) lapte pentru cafea 4set,  
l) servetele 3set; 

400 476.00 
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MATERIALE PUBLICITARE:  
a) servicii design grafic materiale publicitare-1;  
b) bilete personalizate-1000 buc;;  
c) invitatii cu plic-100 buc;  
d) program festival-1000 buc;  
e) afise A0-40 buc;  
f) afise A2-30buc 
g) afise A3 – 50 buc; 
h)  pop up 3x3m personalizat-1buc;  
i) pop up 3x4m personalizat-1buc;  
j) plachete personalizate-6 buc;  
k) benner personalizat / mesh personalizat -40mp;  
l) diplome personalizate-50buc,  
m) mape personalizate 25buc;  

12,000 14,280.00 

SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE MASS-MEDIA ȘI 
SOCIAL MEDIA  

10,500 12,495.00 

SERVICII DE INREGISTRARE SI DIFUZARE DE 
TELEVIZIUNE: POST CULTURAL CU ACOPERIRE 
NATIONALA 

9,000 10,710.00 

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în 
ţară TÂRG DE MESTESUGARI (țesător, iconar, opincar, cufărul 
bunicii) - minim 4 PERSOANE 

1,000 1,190 

SERVICII FOTO VIDEO PENTRU INREGISTRAREA 
PRESELECȚIILOR 

1,000 1,190.00 

SERVICII DE INREGISTRARE SI TRANSMITERE LIVE (cu 
legatura de tip isdn) radio cu acoperire nationala  - radioa 
romania sau echivalent  

1,000 1,190.00 

 
 
Publicarea prezentei invitatia are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si 
nu exclude de  la procedura operatorii economici deja inscrisi in catalogul electronic SEAP . 
 
Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta la sediul autoritatii contractante prin 
registratura sau email pana la data de 02.11.2018, orele 10.00. 

 
 

DIRECTOR 
 

MITREA Nadia Diana 


