
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 FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA POPULARA "FELICIAN FARCASIU" Editia a XVII-a 01-03 noiembrie 2019

Data limita depunere oferta:
25.10.2019 09:00

Tip anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

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

Valoare estimata:
240.000,00  RON

Descriere contract:
1. Organizare jurizare concurs: 7 membri juriu alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale, specialişti în folclor muzical, etnogra�e, etc -apariţii radio, tv pe can
alele de specialitate şi apariţii publice frecvente în cadrul manifestărilor de același nivel; 2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară ar
tisti interpreti de muzica populara: GRUP VOCAL FELICIAN FARCASIU; ROXANA RECHE; MIHAI TEACĂ; ADINA HADA; SEBASTIAN STAN; ALEXANDRU PUGNA; VAL
ERIA ȘI TRAIAN ILEA; NICULINA STOICAN; FLOAREA CALOTĂ; LAURA LAVRIC; CRISTIAN ȚĂRAN; 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 frec
vente în cadrul manifestărilor de același nivel; 3. Servicii de organizare premiere: a) Marele premiu-1x5.000 lei; b) Premiul I-1x2.500 lei; c) Premiul II-1x1.500 le
i; d) Premiul III-1x1.200 lei; e) Premiul de popularitate-1x1.000 lei; f) Premiul special Felician Farcasiu-1x1.000 lei; 4. Servicii artistice prestate de orchestra de m
uzica 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 d
irijor; dansatori �gurație minim 2 perechi; servicii de sonorizare care sa asigure o calitatea necesara inregistrarii si difuzarii spectacolului concurs la TV 5. Servi
cii realizare concept artistic și decor eveniment; (închiriere cicloramă, 1/2 mc lemn, 15 foi placaj, vopsele lavabile 20 l, coloranți, 100 mp pânză); inchiriere siste
m de lumini capabile sa ofere o luminozitate optima pentru inregistrare si redare la televiziune; închiriere podium. 6. Organizarea serviciilor de cazare si masa
pentru 60 persoane/ 3 zile / 3 nopti (5 membri ai juriului + 15 concurenti + 6 membri orchestra + 20 operatori TV + 2 persoane radio + 16 artisti interpreti + 6 o
�cialitati) 7. Aranjamente �orale, buchete de �ori pentru premianți, artiști invitați și membrii juriului; verdeață și �ori decor; baloți de paie min 7 buc, bostani d
ecor min 50 buc 8. Asigurare produse de catering: 9. Materiale publicitare: a) servicii design gra�c materiale publicitare-1; b) bilete personalizate-900 buc; c) in
vitatii cu plic-100 buc; d) program festival-1000 buc; e) a�se A0-40 buc; f) a�se A2-30 buc g) a�se A3 – 50 buc; h) plachete personalizate-6 buc; i) banner person
alizat / mesh personalizat -50 mp; j) diplome personalizate-50 buc, k) mape personalizate 25 buc; 10. Servicii de publicitate si promovare mass-media și social
media 11. Servicii de inregistrare si difuzare de televiziune: post muzical/folcrlor cu acoperire nationala 12. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti con
sacrați în ţară 13. Organizare Târg de mestesugari (țesător, iconar, opincar, cufărul bunicii) - minim 6 persoane; artiști pe picioroange costumați în straie popul
are, min. 2 perechi din două zone etnogr

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 proprie se va realiza prin publica
rea unui anunt publicitar pe www.e-li citatie.ro, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, unde operatorii economici interesati vor � invitati sa depuna 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 care va � invitat sa isi depuna oferta in catalog SEAP de unde autoritatea contractanta va initia achizitia directa online. Oferta de
pusa 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 ur mătoa rele criterii de cali�care și selecție: 1. Declarație privin
d 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 subc
ontractanț 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/ terț
ului 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 Nad
ia 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 apa
rtenență 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�ciari
lor 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: - experienț
a coordonatorului (event manag er): maxim 60 puncte TOTAL: 100 puncte

Informatii suplimentare:
-
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