
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA CIF: 8650262 

Adresa: Strada LUCIAN BLAGA, Nr. 43 Tara: Romania

Tel: +40 372930929 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 FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA" 2022

Data limita depunere oferta:
05.05.2022 09:00

Tip
anunt:

Anexa
2

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79952000-2 - Servicii pentru
evenimente (Rev.2)

Valoare
estimata:

276.469,00 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de atribuire Festivalul

Lucian Blaga.pdf

Descriere contract:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează în anul 2022 cea de-a XLII
-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, în perioada 13 - 15 mai 2022, la Sebeș și la Lancrăm.Obiectul contractului care
se va încheia prin procedura proprie presupune: FESTIVALUL INTERNATIONAL "LUCIAN BLAGA” Editia a XLII-a 13 - 15 MAI 2022, re
spectiv contractarea unui prestator de servicii de evenimente, care va asigura in totalitate ca si un integrator, serviciile solicitate d
e autoritatea contractanta.

Conditii referitoare la contract:

Docum.de atribuire se poate descarca de pe site-ul institutiei sau de pe www.e-licitatie.ro. Se va depune la sediu oferta, la registr
atura sau pe e-mailul institutiei pana la data de 05.05.2022 ora 9:00.Conform Procedurii proprii emisa de catre autoritatea contra
ctanta, in urma evaluarii ofertelor depuse pe SEAP, se va stabili un potential castigator pentru care autoritatea contractanta va ini
tia achizitia directa online.

Conditii de participare:

În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoa rele criterii de cali�care și
selecție: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea n r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii
subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Leg ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 1 2. Declarație privind neîncadrarea în preved
erile art. 167 din Legea n r. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Leg
ea nr. 98/2016) – Formularul nr. 2 3. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantul ui/ terțului susținător privi
nd evitarea con�ictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/201 6 – Formularul nr. 3. 4. Persoanele cu funcţie de deci
zie din cadrul Centrul Cultural „Lucian Blaga” care aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta procedura de atri
buire sunt: a) Director: M ITREA Nadia Diana b) Sef serviciu, Căliman Cornelia c)Purlea Adina-Elena d)Veiss Sorina Dana – expert c
ooptat fara drept de vot ; 5. Certi�cat de inregistrare sau documente relevant e care să dovedească forma de înregistrare ; 6.Pres
tatorul trebuie sa dețină Atestat de Organizator de spectacole eliberat de Ministerul Culturii 7. Prestatorul trebuie sa �e inregistra
t la Ministerul Culturii in Registrul Artelor si Spectacolelor 8. Diplome de studii sau cali�cari profesionale: a) Scenograf - 1 persoan
a b) Regizor/actor teatru national - 1 persoana c) Organizator spectacole - 1 persoana d) Impresariat artistic - 1 persoana Lista pri
ncipalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a bene�ciari
lor publici sau privaţi;

Criterii de atribuire:

cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatorii factori de evaluare: Factor de evaluare: Cel mai bun raport calitate – pret A. Prețul of
ertei: 60 puncte B. Calitatea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 40 puncte, respectiv: a) experiența scenograf ( e
xperiență de realizare scenogra� i la festivaluri și spectacole de teatru național) : maxim 20 puncte b) experienta regizor/actor ( e
xperiență de realizare scenogra� i la festivaluri și spectacole de teatru național) : maxim 20 puncte TOTAL: 100 puncte Preţurile c
are se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru prestarea serviciilor solicitate prin documentatia a
tasata, fără TVA.

Informatii suplimentare:
-

Vizualizare anunt
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