
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:
ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI”

Data limita depunere oferta:
04.10.2019 09:00

Tip anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

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

Valoare estimata:
42.500,00  RON

Descriere contract:
Se vor achizitiona urmatoarele servicii: 1. SPECTACOL ARTISTIC - Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară AR
TISTI/SOLISTI/INTERPRET DE MUZICA USOARA; 2. SPECTACOL ARTISTIC - Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară ARTISTI / FORMATIE MUZICA UȘOARĂ min 1 solist și min 3 instrumentiști 3. SPECTACOL ARTISTIC - Servicii artistice prestate de ar
tişti profesionişti consacrați în ţară SOLIST/SOLISTA/FOLCLOR (zona Ardeal) 4. Achizitionarea de �ori pentru �ecare femeie profesor p
articipanta - O FLOARE PENTRU FIECARE FEMEIE PROFESOR; 5. Servicii foto-video pentru imortalizarea premierii celor aproximativ 50
de elevi olimpici si cadre didactice indrumatoare 6. Organizare masa festiva pentru aproximativ 450 de persoane. 7. Conceperea si re
alizarea de materiale promotionale: ROLL-UP 1X2M - 1BUC DIPLOME A4 - 450 BUC;

Conditii referitoare la contract:
Docum.de atribuire se poate solicita pe emailul de contact sau se poate descarca de pe site-ul in stitutiei .Aceasta procedura simpli�c
ata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicit ar pe www.e-li citatie.ro, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, unde operato
rii economici interesati vor � invitati sa depu na la sediu oferta tehnico �nanciara si doc. de cali�care. Conform Procedu rii proprii em
isa de catre aut oritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor depuse la sediu, s e va stabili un potential castigator ca re va � invita
t sa isi depuna oferta in catalog SEAP de unde autoritatea contractanta va initia achizitia di recta online. Oferta depusa in catalogul SE
AP va ave a 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 ur mătoa rele criterii de cali�care și sel
ecție: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 1 64 din Legea n r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subco
ntractanți/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. 98/201
6) – Formularul nr. 2 3. Declarație pe propria ră spundere a ofertantului/ subcontractantul ui/ terțului susținător privind evitarea co
n�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 Ce
ntrul Cultural „Lucian Blaga” care aprobă/semnează documente emise în l egătură cu prezenta procedura de atribuire sunt: a) Direct
or: M ITREA Nadia Diana b) Sef servici u, Căliman Cornelia 5. Certi�cat de inregistrare sau documente relevant e care să dovedească f
o rma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesion al. Datele înscrise în acesta trebuie să �e reale/actu
ale la data limită de depunere a ofertelor. 6. -Presta torul trebu ie sa dețină Atestat de Organizator de spectacole eliberat de Minister
ul Culturii 7. -Prestator ul tr ebuie sa �e inregistrat la Ministerul Culturii in Registrul Artelor si Spectacolelor 8. Lista principale lor servi
cii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valoril or, datelo r şi a bene�ciarilor publici sau pri
vaţi

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

Informatii suplimentare:
-
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