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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1017569

 DATA CREARE: 13.06.2018 14:24

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA PUBLICARE: 13.06.2018 14:32

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA



Denumire o ciala: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
7869923
Adresa: Strada Piata Traian, Nr. 2



CIF:

Tara: Romania

Tel: +40 0723214657 Fax: +40 239614710 E-mail: cult.traditional@gmail.com
contact: Maria Puscaciu In atentia: : Maria Puscaciu

Punct(e) de

ANUNT



Denumire contract:
Achizitie servicii de jurizare concurenti festival folclor

Data limita depunere oferta:
15.06.2018 17:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

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

Valoare
estimata:
11.000,00
RON

Descriere contract:
In intervalul 24-26 iulie 2018 Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradition
ale organizeaza Festivalul international de folclor Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii, editia 2
018. Pentru aceasta actiune este necesara achizitionarea serviciului jurizare concurenti. Pentru achi
zitia acestui serviciu este prevazuta suma de 12.224 lei brut pentru servicii prestate de un numar de
7 persoane (Presedintele juriului si 6 membri). Alte speci catii: Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asig
ura cazarea, masa prestatorului si decontul/asigurarea transportului; Decontarea transportului(aut
oturism) se va face in limita unui consum de 7,5l/100 km si in baza bonului de combustibil; Deconta
rea transportului cu avionul (pentru membrii juriului de nationalitate straina (bilet de avion) se va fa
ce la clasa economic in baza copiei biletului de avión; Decontarea transportului cu autocarul/micro
buz se face in baza biletului de calatorie. Prestatorul va comunica eventualele conditii de masa (pos
t, regim).

Conditii referitoare la contract:
Prestatorii serviciului trebuie sa aiba experienta profesionala in domeniul folclorului muzical, cunos
tinte temeinice de folclor, pentru ecare zona folclorica reprezentata pe scena festivalului, cunostin
te dovedite printr-un CV artistic din care sa rezulte calitatea de membru/Presedinte in juriul altor fe
stivaluri folclorice din tara si strainatate. Juriul festivalului va avea in componenta personalitati ale v
ietii culturale, specialisti in folclor muzical si etnogra e. Oferta nanciara va elaborata in lei (cu m
axim 2 zecimale), fara a depasi valoarea estimata, de 12.224 lei brut pentru servicii prestate de un n
umar de 7 persoane (Presedintele juriului si 6 membri) sau individual.

Conditii de participare:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100023199
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ntarea transportului(autoturism) se va face in limita unui consum de 7,5l/100 km si in baza bonului
de combustibil; Decontarea transportului cu avionul (pentru membrii juriului de nationalitate strain
a (bilet de avion) se va face la clasa economic in baza copiei biletului de avión; Decontarea transpor
tului cu autocarul/microbuz se face in baza biletului de calatorie. Prestatorul va comunica eventual
ele conditii de masa (post, regim).

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut pentru intreg pachetul de servicii de jurizare concurenti, cu respectarea tututr
or cerintelor speci cate si detaliate

Informatii suplimentare:
Valoare estimata cuprinde suma onorariilor tuturor membrilor juriului. Ofertele se vor transmite pe
email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana pe data de 15.06.2018, ora 17.00
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