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Vizualizare anunt publicitate numarul 161397

Autoritate contractanta

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Adresa postala: Piata Traian nr.2 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810153 , Romania , Punct(e) de contact:
Maria Puscaciu , Tel. +40 0723214657 , Email: cult.traditional@gmail.com , Fax: +40 239614710
Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Recital muzica usoara (solist muzica usoara)
CPV: 92312250-8-Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)
Descrierea contractului: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila (Centrul de
Creatie) organizeaza in perioada 18-20 mai 2018, Festivalul International de muzica usoara George Grigoriu, editia a
XIV-a. Pentru buna desfasurare a evenimentului propriu-zis este necesara achizitionarea serviciului de ,,recital muzica
usoara (solist muzica usoara)”, pentru un singur recital sustinut in seara zilei de 18 mai 2018 de un solist de muzica
usoara. Evenimentul se desfasoara la Teatrul Maria Filotti, avand o capacitate de aproximativ 300 de locuri. Cerinte
minim solicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba notorietate nationala in domeniul muzicii usoare, dovedita prin
CV artistic/portofoliu artistic; Durata prestarii serviciului va fi de cel putin 70 minute. Prestatia serviciului se va face live,
cu acompaniament orchestral asigurat de band-ul de acompaniament al festivalului. Oferta financiara va fi elaborata in
lei (cu maxim 2 zecimale ), fara a depasi valoarea totala estimata a achizitiei este de 9.000 RON (suma include toate
taxele serviciului prestat pe scena festivalului). Procedura se finalizeaza prin contract de prestari servicii. Alte
specificatii: Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asigura cazarea si masa solistului ?i a insotitorilor a caror prezenta este
necesara la Braila (ex sofer, impresar); Prestatorul va comunica Achizitorului numarul exact de persoane ce se vor
deplasa la locul de desfasurare al evenimentului. Prestatorul va comunica eventualele conditii de masa (post, regim)
Valoarea estimata fara TVA: 7563.00 RON
Conditii contract: Achizitia se face la pretul cel mai mic pentru serviciul solicitat cu respectarea cerintelor minim
specificate. Plata prin trezorerie, in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor. Livrare la locul de desfasurare
al evenimentului Festival de muzica usoara George Grigoriu – Teatrul Maria Filotti Braila. Cei interesati vor transmite
oferta pe email pe adresa a.p.cult.traditional@gmail.com. Cerinte minim solicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa
aiba notorietate nationala in domeniul muzicii usoare, dovedita prin CV artistic/portofoliu artistic; Durata prestarii
serviciului va fi de cel putin 70 minute. Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat de
band-ul de acompaniament al festivalului. Oferta financiara va fi elaborata in lei (cu maxim 2 zecimale ), fara a depasi
valoarea totala estimata a achizitiei este de 9000 RON (suma include toate taxele serviciului prestat pe scena
festivalului). Procedura se finalizeaza prin contract de prestari servicii.
Conditii participare: Cerinte minim solicitate: Cerinte minim solicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba
notorietate nationala in domeniul muzicii usoare, dovedita prin CV artistic/portofoliu artistic; Durata prestarii serviciului
va fi de cel putin 70 minute. Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat de band-ul de
acompaniament al festivalului. Oferta financiara va fi elaborata in lei (cu maxim 2 zecimale ), fara a depasi valoarea
estimata, de 9000 RON (suma include toate taxele serviciului prestat pe scena festivalului). Procedura se finalizeaza
prin contract de prestari servicii.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru Recital muzica usoara (solist muzica usoara)
Termen limita primire oferte: 21.03.2018
Informatii suplimentare: Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana in data de
21.03.2018
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