
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 EXCELENTA IN AFACERI Editia a IV-a DECEMBRIE 2019

Data limita depunere oferta:
17.12.2019 09:00

Tip anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

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

Valoare estimata:
49.550,00  RON

Descriere contract:
Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de evenimente, respectiv contractarea unui prestator de se
rvicii de evenimente, care va asigura in totalitate ca si un integrator, serviciile solicitate de autoritatea contracta
nta. ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR Scurtă descriere a serviciilor Se vor achizitiona urmatoarele
servicii: 1. Materiale publicitare si servicii design si gra�ca: diplome de excelenta înrămate 365 buc; invitatii 500
buc. 2. Organizare spectacol artistic- artist de muzică populară consacrat în România cu repertoriu patriotic și s
peci�c perioadei crăciunului; formatie/ansamblu de muzica populara care sa sustina un spectacol artistic de tr
adiții având în componență artisti interpreti si instrumentisti 3. Organizare spectacol artistic formatie trupa de
muzica usoara 4. Servicii de inchiriere spatiu evenimente pentru 365 de persoane, inclusiv Servicii de catering
pentru 365 de persoane 5. Servicii foto video pentru inregistrarea evenimentului

Conditii referitoare la contract:
Docum.de atribuire se poate solicita pe emailul de contact sau se poate descarca de pe site-ul in stitutiei .Acea
sta procedura proprie se va realiza prin publica rea unui anunt publicitar pe www.e-li citatie.ro, http://sicap-pro
d.e-licitatie.ro/pub, unde operatorii economici interesati vor � invitati sa depuna la sediu oferta tehnico �nanci
ara 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 S
EAP 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 cr
iterii de cali�care și selecție: 1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situ
atiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. 2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile
prevazute la art. 59, 60 din Legea 98/2016 Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contract
anta cu privire la organizarea , derularea si �nalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea : a) Director Mitr
ea Nadia Diana b) Sef serviciu, CĂLIMAN Cornelia Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) partic
ipanti la procedura vor depune aceste formulare Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa s
e regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea 98/2016. 3.Capacitatea tehnica si/sau profesionala L
ista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valoril
or, datelor şi a bene�ciarilor publici sau privaţi; Efectuarea serviciilor similare se demonstreaza prin prezentare
a de certi�cate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul bene�ciar, din
care sa rezulte: - prestarea de servici similare - valori – in lei fara tva - perioada prestarii - bene�ciari indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati Prin servicii similare se intelege - experiență similară
pentru activitatea de organizare evenimente. 4.Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca
o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal cons

Criterii de atribuire:
� Cel mai bun raport calitate – pret A. Prețul ofertei: 40 puncte B. Calitatea propunerii tehnice (experinta perso
nalului propus) - 60 puncte, respectiv: - experiența coordonatorului (event manager): maxim 60 puncte TOTAL: 
100 puncte A. Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: • pentru cel mai scăzut din
tre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 40 puncte; • pentru alt preţ decât cel minim oferta
t, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă: PO = (preț minim/preț n) x 40 B. Punctajul pentru fact
orul de evaluare „Calitatea propunerii tehnice (experienta personalului propus)” se acordă astfel: 1. experiența
coordonatorului (event manager): maxim 60 puncte Număr de evenimente 2 >3 Nr. puncte acordate 30 60 Se v
a anexa CV si documente care sa dovedeasca prestarea serviciilor
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tituit, ca nu se a�a in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii in vederea realizarii activitatilor care fac o
biectul contractului.-certi�cat constatator

Informatii suplimentare:
-

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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