
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA   CIF: 8650262  

Adresa: Strada LUCIAN BLAGA, Nr. 43   Tara: Romania

Tel:  +40 258732939    Fax:  +40 258732939    E-mail:  cclb_sebes@yahoo.com    Punct(e) de contact:
NADIA-DIANA MITREA    In atentia: :  NADIA-DIANA MITREA   

ANUNT 

Denumire contract:
“ZILELE SEBEȘULUI” ȘI „FANFARA PETREȘTI – O TRADIȚIE DE 140 DE ANI”,23 - 25 AUGUST 2019

Data limita depunere oferta:
05.08.2019 09:00

Tip
anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)

Valoare estimata:
533.850,00  RON

Descriere contract:
Scurtă descriere a serviciilor 1. SCENOTEHNICA(include transport, montare si demontare scena: 14/12/
10M, 100KW, RMS sunet, 50kw lumini, mixer digital, backline, limba scena de 8m, efecte speciale scena
si 3 ecrane led P8, 30mp) 2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară - ARTISTI s
i FORMATII DE MUZICA POP-ROCK 1. Asigurare decoruri pentru momente artistice desfasurate la manif
estari, servicii de scenogra�e 2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară ARTIS
TI DE MUZICA POPULARA. 3. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară: ARTISTI
SI TRUPE LOCALE- FANFARE INVITATE (3 FANFARE) 4. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti co
nsacrați în ţară TÂRG DE MESTESUGARI - ULITA MESTESUGARILOR PETRESTI (țesător, iconar, opincar, p
ălărier, cufărul bunicii) - minim 5 persoane 5. Asigurare DJ/MC KOTO; PREZENTATOR DAN NEGRU; PREZ
ENTATOR ANDREEA BOGDAN sau de notorietate similară 6. Spectacol de lasere personalizat (transport
inclus) 7. Spectacol de focuri de arti�cii personalizat(transport inclus) 8. Organizare co�e break si cateri
ng - locatii conform programului – pentru un numar de 500 de persoane 9. Asigurarea de clovni/ picturi
pe fata/animatori/photo booth/confetti si spuma party/dulciuri pentru copii 10. Organizare Parada port
popular: 400 persoane in costume populare, in costume de parada, traditii (participanti din Sebes si din
zonele invecinate) 11. Servicii promovare online (google si facebook), abonament streaming 12. Asigura
rea si organizarea de servicii foto-video: camere �xe, camere cu macara 13. Realizarea de servicii public
itate: radio, TV, presa scrisa si online 14. Materiale publicitare: mesh-uri, a�se A0, A2, A3, invitatii, ecuso
ane organizatori, productie spoturi audio, servicii de design gra�c, realizare medalii si diplome aniversa
re 15. Contractarea de SERVICII DE PAZA SI ORDINE 16. Asigurare si organizare servicii de masa si cazar
e pentru tot evenimentul - masa: cca 150 pers x 3 zile ;- cazare: cca 70 pers x 3 zile

Conditii referitoare la contract:
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Docum.de atribuire se poate solicita pe emailul de contact sau se poate descarca de pe site-ul institutie
i .Aceasta procedura simpli�cata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicitar pe www.e-li
citatie.ro, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, unde operatorii economici interesati vor � invitati sa depu
na la sediu oferta tehnico �nanciara si doc. de cali�care. Conform Procedurii proprii emisa de catre aut
oritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor depuse la sediu, se va stabili un potential castigator ca
re va � invitat sa isi depuna oferta in catalog SEAP de unde autoritatea contractanta va initia achizitia di
recta online. Oferta depusa in catalogul SEAP va avea ca element de identi�care denumirea prezentului
anunt

Conditii de participare:
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoa
rele criterii de cali�care și selecție: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea n
r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Leg
ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 1 2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea n
r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Leg
ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 2 3. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantul
ui/ terțului susținător privind evitarea con�ictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/201
6 – Formularul nr. 3. 4. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Centrul Cultural „Lucian Blaga” care
aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta procedura de atribuire sunt: a) Director: M
ITREA Nadia Diana b) Sef serviciu, Căliman Cornelia 5. Certi�cat de inregistrare sau documente relevant
e care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesion
al. Datele înscrise în acesta trebuie să �e reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. 6. -Presta
torul trebuie sa dețină Atestat de Organizator de spectacole eliberat de Ministerul Culturii 7. -Prestator
ul trebuie sa �e inregistrat la Ministerul Culturii in Registrul Artelor si Spectacolelor 8. Lista principalelor
servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelo
r şi a bene�ciarilor publici sau privaţi

Criterii de atribuire:
� Cel mai bun raport calitate – pret Cel mai bun raport calitate – cost A. Prețul ofertei: 40 puncte B. Calit
atea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 60 puncte, respectiv: - experiența coordonato
rului (event manager): maxim 60 puncte TOTAL: 100 puncte • pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofer
telor se acordă punctajul maxim, respectiv 40 puncte; • pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctaj
ul se acordă aplicându-se următoarea formulă: PO = (preț minim/preț n) x 40 B. Punctajul pentru factor
ul de evaluare „Calitatea propunerii tehnice (experienta personalului propus)” se acordă astfel: experie
nța coordonatorului (event manager): maxim 60 puncte Număr de evenimente 3 >4 Nr. puncte acordat
e 30 60 Se va anexa CV si documente care sa dovedeasca prestarea serviciilor (ex. referințe de la bene�
ciar sau parteneri ai acestuia in organizarea evenimentelor respective, contracte, etc) care vor include ș
i datele de contact, pentru o eventuala veri�care.

Informatii suplimentare:
Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii �scale emisă de prestator și acceptată
de achizitor, și în baza Raportului serviciilor prestate aprobate de bene�ciar. Plățile se vor efectua în ter
men de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul bene�ciarului. E-mail: contact@cclbsebes.ro

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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