
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 SPECTACOL DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMÂNIEI

Data limita depunere oferta:
26.11.2019 15:00

Tip
anunt:
Anexa 2

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79952000-2 - Servicii pentru evenimente

(Rev.2)

Valoare
estimata:
45.500,00  RON

Descriere contract:
1. Organizarea spectacolului "ICOANA SUFLETULUI DE COPIL" - Concert de colinde și obiceiuri in par
teneriat cu Clubul Elevilor Sebes; Participă cluburi ale copiilor și ansambluri din București , Iasi, Sibi
u, Hunedoara, Timis, Bacău, Călărași, Sălaj, Maramures si Alba, un total de 120 de copii participanți
și 20 de însoțitori; invitat special-Ansamblul Folcloric din strainatate d) Asigurare masa pentru cca. 1
20 de copii și 20 de însoțitori x 2 zile e) Asigurare cazare pentru cca.120 persoane x 2 nopți f) Cină f
estivă, tort, pentru cca.40 persoane 2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară artisti interpreti de muzica clasica / pop opera: spectacol tematic "ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE" -
asigurare cvartet și soprana Prestatorul se obligă să asigure respectarea rider-ului tehnic al artiştilo
r pe care îi propun în oferta tehnică. 3. Asigurare CONCERT DE MUZICĂ PATRIOTICĂ FANFARA 4. Asi
gurare SHOW DE LASERE tematică ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Se va asigura minim pachet pro c
u 9 lasere – durata intre 8 -14 min Sistem complet de minim 12 lasere verde si color 5. Organizarea
serviciilor de publicitate si promovare mass-media și social media 6. Materiale publicitare: f) A�se A
0 8 buc g) Invitatii 200 bucx1lei, h) Realizare mape 20x10 lei i) Pixuri personalizate 25 buc j) Achizițio
nare cupe personalizate 25 buc

Conditii referitoare la contract:
Docum.de atribuire se poate solicita pe emailul de contact sau se poate descarca de pe site-ul instit
utiei .Aceasta procedura simpli�cata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicitar pe w
ww.e-licitatie.ro, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, unde operatorii economici interesati vor � invit
ati sa depuna la sediu oferta tehnico�nanciara si doc. de cali�care. Conform Procedurii proprii emi
sa de catre autoritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor depuse la sediu, se va stabili un pot
ential castigator care va � invitat sa isi depuna oferta in catalog SEAP de unde autoritatea contracta
nta va initia achizitia directa online. Oferta depusa in catalogul SEAP va avea ca element de identi�c
are denumirea prezentului anunt
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Conditii de participare:
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită urm
ătoarele criterii de cali�care și selec ție: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 di
n Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontra ctanți/terți, în temeiul art. 1
70 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formularul nr. 1 2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.
167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul
art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – For mularul nr. 2 3. Declarație pe propria răspundere a ofertant
ului/ subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea con�iictului de interese în temeiul art.
58-63 din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 3. 4. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Centr
ul Cultural „Lucian Blaga” care aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta proced
ura de atribuire sunt: a) Director: MITREA Nadia Diana b) Sef serviciu, Căliman Cornelia 5. Certi�cat
de inregistrare sau documente relevante care să dovedească forma de înregistra re și, după caz, de
apartenență din punct de vedere profesional. Datele înscrise în acesta trebuie să �e reale/actuale l
a data limită de depunere a ofertelor.

Criterii de atribuire:
cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatorii factori de evaluare: A. Prețul ofertei: 40 puncte B. Calit
atea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 60 puncte, respectiv: - experiența coordo
natorului (event manager): maxim 60 puncte TOTAL: 100 puncte 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.Plata serviciilor se va efect
ua 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 termen de 30 zile de l
a data primirii facturilor la sediul bene�ciarului

Informatii suplimentare:
-

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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