
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:
SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU ZIUA INTERNATIONALĂ A VÂRSTNICULUI

Data limita depunere oferta:
30.09.2019 09:00

Tip anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

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

Valoare estimata:
24.500,00  RON

Descriere contract:
Obiectul contractului care se va încheia prin procedura proprie presupune organizarea evenime
ntului: “ZIUA INTERNATIONALĂ A VÂRSTNICULUI”, respectiv contractarea unui prestator de servic
ii de evenimente, care va asigura in totalitate ca si un integrator, serviciile solicitate de autoritate
a contractanta. Aceasta procedura proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicitar pe /
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub , unde operatorii economici interesati vor � invitati sa depuna
la sediul autoritatii contractante oferta, in vederea evaluarii. Conform Procedurii proprii emisa d
e catre autoritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor depuse la sediul autoritatii contracta
nte, se va stabili un potential castigator care va � invitat sa isi depuna oferta in catalogul electron
ic de pe SEAP, la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub , de unde autoritatea contractanta va
initia achizitia directa on-line. Se vor achizitiona urmatoarele servicii: 1. 1. Servicii artistice prestat
e de artişti profesionişti consacrați în ţară - ARTISTI si FORMATII DE USOARA/POP-MIN. 1 SOLIST,
MIN. 3 INSTRUMENTISTI, REPERTORIU ROMANESC SI MUZICA INTERNATIONALA-1 program de 60
minute Prestatorul se obligă să asigure respectarea rider-ului tehnic al artiştilor pe care îi propun
în oferta tehnică. 2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară ARTISTI DE
MUZICA POPULARA: "; Doi interpreti de folclor recunoscuti la nivel national, provenind din regiun
i diferite(BANAT,ARDEAL), insotiti de orchestra formata din minim 3 instrumentisti- �ecare interp
ret 2 programe a cate 40 minute. Prestatorul se obligă să asigure respectarea rider-ului tehnic al
artiştilor pe care îi propun în oferta tehnică. 3. Asigurare si organizare servicii de si cazare pentru
tot evenimentul SERVICII CAZARE -1 noapte/8-10 pers./Artisti (artiști interpreți, artiști instrumenti
ști)

Conditii referitoare la contract:
Docum.de atribuire se poate solicita pe emailul de contact sau se poate descarca de pe site-ul in
stitutie i .Aceasta procedura simpli�cata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicit
ar 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 Procedu
rii proprii emisa de catre aut oritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor depuse la sediu, s
e 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 ave
a ca element de identi�care denumirea prezentului anunt
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Conditii de participare:
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită ur
mătoa rele criterii de cali�care și selecție: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 1
64 din Legea n r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temei
ul art. 170 (1) din Leg ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 1 2. Declarație privind neîncadrarea în pre
vederile art. 167 din Legea n r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanț
i/terți, în temeiul art. 170 (1) din Leg ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 2 3. Declarație pe propria ră
spundere a ofertantului/ subcontractantul ui/ terțului susținător privind evitarea con�ictului de i
nterese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/201 6 – Formularul nr. 3. 4. Persoanele cu funcţie d
e decizie din cadrul Centrul Cultural „Lucian Blaga” care aprobă/semnează documente emise în l
egătură cu prezenta procedura de atribuire sunt: a) Director: M ITREA Nadia Diana b) Sef servici
u, Căliman Cornelia 5. Certi�cat de inregistrare sau documente relevant e care să dovedească fo
rma 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 trebu
ie sa dețină Atestat de Organizator de spectacole eliberat de Ministerul Culturii 7. -Prestator ul tr
ebuie sa �e inregistrat la Ministerul Culturii in Registrul Artelor si Spectacolelor 8. Lista principale
lor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valoril
or, datelo r şi a bene�ciarilor publici sau privaţi

Criterii de atribuire:
� Cel mai bun raport calitate – pret A. Prețul ofertei: 40 puncte B. Calitatea propunerii tehnice (e
xperinta personalului propus) - 60 puncte, respectiv: - experiența coordonatorului (event manag
er): maxim 60 puncte TOTAL: 100 puncte

Informatii suplimentare:
-

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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