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rtistic/portofoliuartistic (in care vor fi
tara si din strainatate); Prestatorul trebuie sa
numar aproximativ de spectatori participanti;
i ani incheiati; Prestatorul serviciului trebuie sa
difuzate pe posture TV de profil; Prestatorul
; serviciului trebuie sa comunice numirul de hit-uri intrate in topuri musicale de profil, la posture de radio si TV. Durata
:
I 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 )
sau dupa caz in euro, fara a depasi valoarea estimata, de 6.435 RON( suma include taxele aferente si cheltuielile de :
transport) si va include toate taxele serviciului prestat pe scena festivalului si transportul. Procedura se finalizeaza prin
i contract de furnizare servicii.
; Conditii participare: Cerinte minim solicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba notorietate nationala in domeniul
; muzicii usoare, dovedita prin CV artistidportofoliu artistic (in care vor fi mentionate si eventualele participari in cadrul
altor festivaluri.degen, din tara si din strainatate); Prestatorul trebuie sa comunice Achizitorului un numar aproximativ
., de concerte sustinute si un numar aproximativ de spectatori participanti; Prestatorul serviciului trebuie sa aiba difuzari :
i pe TV si Radio in ultimii doi ani incheiati; Prestatorul serviciului trebuie sa comunice numarul de hit-uri lansate, sa
I nominalizeze hit-urile lansare si difuzate pe posture TV de profil; Prestatorul serviciului trebuie sa comunice numarul de.
:
hit-uri intrate in topuri musicale de profil, la posture de radio si TV. 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
:
i festivalului. Oferta financiara va fi elaborata in lei ( cu maxim 2 zecimale ) sau dupa caz in euro, fara a depasi valoarea
i estimata, de 6.435 RON( suma include taxele aferente si cheltuielile de transport) si va include toate taxele serviciului
i prestat pe scena festivalului si transportul. Procedura se finalizeaza prin contract de furnizare servicii.
i Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru Recital muzica usoara (solist muzica usoara) cu taxe incluse si
1
: transport
: Termen'limita primire oferte: 02.05.2017
lnformatii suplimentare: Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana in data de
02.05.2017, ora 12.00.
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