
Vizualizare anunt publicitate numarul 87975

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: Achizitie servicii de sonorizare festival 
CPV: 79952100-3-Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de sonorizare, lumini si scenografie pentru festivalul international de muzica usoara 
George Grigoriu (26-28 mai 2017), in Braila, pe scena Teatrului Maria Filotti (capacitate 300 de locuri). Scena are 
dimensiuni de 13m x 11m. Band de acompaniament – maxim 7 membri pe scena. Festivalul dureaza 3 zile, fiecare 
spectacol incepe la ora 19.00 si dureaza aproximativ 4 ore. Zilele de 26 si 27 mai sunt zile de concurs, in prima parte 
evoluand concurentii si in final recitalistii. În decursul zilelor de 26, 27 si 28 vor avea loc si probele de sunet, atat cu 
concurentii cat si cu recitalistii. Ziua de 28 mai – Gala laureatilor si recital. Desfasurator echipa sonorizare: 24 mai- 
transport Braila, instalare, probe functionale, repetitii si probe de sunet; 25 mai- repetitii si probe de sunet; 26 mai- 
dimineata repetitii si probe de sunet, seara show si recital; 27 mai- dimineata repetitii si probe de sunet, seara show si 
recital; 28 mai- seara Gala Laureatilor si recital 
Valoarea estimata fara TVA: 22618.00 RON
Conditii contract: Servicii solicitate: asigurarea personalului calificat pentru utilizarea aparaturii ofertantului; 
gestionarea aparaturii ofertantului; asigurarea sonorizarii ce consta în: operarea mixerului audio, a microfoanelelor fixe 
si wireless, a sistemului de amplificare si alte activitati conexe; asigurarea functionarii sistemului de lumini de scena 
conform necesitatilor. ALTE SPECIFICATII: Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asigura cazarea si masa echipei de 
sonorizare pe toata durata desfasurii evenimentului (max 6 persoane); Prestatorul va comunica Achizitorului numarul 
de persoane ce se vor deplasa la locul de desfasurare al evenimentului, luandu-se în calcul numarul maxim admis de 6 
persoane; Prestatorul va comunica numarul camerelor single si duble dar si distribuirea paturilor; Prestatorul va 
comunica eventualele conditii de masa. Achizitia se face pe intregul pachet, la pretul cel mai mic pentru toate serviciile 
specificate. Achizitie pe SEAP. Plata prin trezorerie, in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor. Livrare la 
locul de desfasurare al evenimentului . Cei interesati vor transmite oferta pe email pe adresa 
a.p.cult.traditional@gmail.com. Ofertantului castigator i se va comunica rezultatul pentru a putea posta oferta in 
catalogul electronic SEAP in termen de maxim 2 zile lucratoare de la comunicare, comunicand prin email datele de 
identificare a ofertei. In cazul in care ofertantul castigator nu va posta in catalogul electronic SEAP oferta in termen de 
2 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului, achizitia va fi atribuita ofertantului de pe locul imediat urmator, fara ca 
ofertantul declarat initial castigator sa aiba vreo pretentie ulterioara si fara notificare prealabila catre acesta. 
Conditii participare: Cerinte tehnice minimale solicitate Sunet: Mixer digital cu minim 48 ch, cu distributie 48 ch in + 
24 ch aut, PA-14 kw RMS, compus din system line array + subwoofere aferente, sistem monitorizare, 10 monitoare 15 
inch/buc, 8 linii independente, min 20 stative microfon de tip girafa + 2(doua) drepte, min doua seturi (complete, min 8 
piese/set) microfoane de calitate pentru tobe, min 5 microfoane wireless de calitate, min 7 microfoane dinamice pentru 
instrument , min 4 microfoane dinamice de voce cu fir, min 2 microfoane condensator de voce cu fir, necesarul de 
cabluri aferent întregului eveniment Backline: doua amplificatoare chitara de calitate + backup, un amplificator chitara 
bass de calitate, set complet tobe de foarte buna calitate Lumini: System lumini conventionale, compus din 8 buc 
blinder, 4 buc lumini rampa, 10 buc Led Par, dimmere; Sistem lumini inteligente, compus din 16 capete mobile; 
Comanda, set cabluri aferente Led: 12 metri patrati panou led pentru interior, cu o rezolutie corespunzatoare unei 
distante de vizualizare minima de 10 metri, calculator, scaller Electric: Sistem alimentare trifazat/monofazat pentru a fi 
alimentat din reteaua electrica existenta local. OFERTA FINANCIARA: va cuprinde suma totala pentru serviciile 
prestate; va fi elaborata in lei ( cu maxim 2 zecimale ) sau dupa caz in euro, fara a depasi valoarea estimata, de 22.618 
RON (taxe incluse); se solicita descrierea si detalierea serviciilor si a termenelor de livrare; procedura se finalizeaza 
prin contract de furnizare servicii; plata se face pe baza de factura, în urma semnarii Procesului verbal de receptie a 
serviciului; factura va fi emisa de catre prestator catre achizitor ; plata se efectueaza în termen de maxim 30 de zile 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru intreg pachetul de servicii de sonorizare, iluminare si scenotehnica
Termen limita primire oferte: 21.04.2017
Informatii suplimentare: Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana pe data de 
21.04.2017, ora 12.00.
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