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 CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

Achiziționarea de servicii pentru ORGANIZAREA EVENIMENTULUI  

FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA"   

Editia a  XXXIX-a 09 - 12 MAI 2019   

 

Autoritatea contractantă, CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA, dorește să achiziționeze servicii 
pentru ORGANIZAREA EVENIMENTULUI FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA", Editia a  
XXXIX-a 09 - 12 MAI 2019    

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) 

  55110000–4  - Servicii de cazare (Rev.2) 

  79823000-9  - Servicii de tipărire şi de livrare (Rev.2) 

  45451000-3 - Lucrări decorative (Rev.2); 

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

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

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

În  perioada 9 - 12 mai 2019, Municipiul Sebeşul va găzdui cea de-a 39-a ediţie a Festivalului 
Internaţional „Lucian Blaga”. 

În „marea lui trecere”, Sebeşul are poveşti frumoase, care se scriu prin oameni, personalităţi unice, 
care fac parte din „corola de minuni” a acestor locuri... Festivalul este expresia simbolică a preţuirii pe 
care Sebeşul o dăruieşte memoriei lui Lucian Blaga, poetul şi filozoful misterelor, născut la Lancrăm, în 
anul 1895. Imaginea acestui festival s-a conturat tot mai expresiv, an după an, prin participarea unor 
personalităţi din ţară şi din străinătate, care i-au adus longevitate şi prestigiu. 

Acest festival este cea mai amplă manifestare dedicată lui Lucian Blaga, născut la Lancrăm în anul 
1895, personalitate marcantă a vieții spirituale românești, cel care ne-a oferit statutul de privilegiați ai 
unei creații unice în toate ramurile literaturii și culturii: publicistică, poezie, filozofie, dramaturgie și 
proză.  

Valoarea acestui festival a crescut și s-a dezvoltat an de an, prin participarea unor personalități din țară 
și străinătate: profesori universitari, academicieni, scriitori și critici literari, filozofi și alți participanți care 
și-au adus contribuția la festival, ducând peste hotare faima meleagurilor noastre. 

Obiectivul general al contractului 

ORGANIZAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA", Editia a  XXXIX-a 09 - 12 MAI 2019, 

eveniment cultural dedicat lui Lucian Blaga, pentru a promova într-un mod festiv valorile romanesti în rândul 

celor prezenţi şi a publicului larg. 

Prezentul Caiet de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potenţialii 

ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile Autorităţii Contractante (AC). 

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de evenimente, 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. 

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: 285.382,00  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 

http://www.e-licitatie.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
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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  2 >=3  

Nr. puncte acordate   30 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). 

. 

Publicarea prezentei invitatia are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea 
contractante la incheierea si atribuirea unui contract 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 03.05.2019, orele 9.00. 

 

 

DIRECTOR 

 

MITREA Nadia Diana 


