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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale   CIF:
7869923  

Adresa: Strada Piata Traian, Nr. 2   Tara: Romania

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

ANUNT 

Denumire contract:
Recital live de muzica usoara romaneasca (solist/a muzica usoara)

Data limita depunere oferta:
17.04.2019 16:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
92312240-5 - Servicii prestate de artisti

(Rev.2)

Valoare
estimata:
10.504,00 

RON

Descriere contract:
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila (Centrul de Creatie)
organizeaza in perioada 17-19 mai 2019, Festivalul International de muzica usoara George Grigoriu,
ediţia a XV-a. Pentru buna desfasurare a evenimentului propriu-zis este necesara achizitionarea ser
viciului de ,,recital live de muzica usoara romaneasca (solist/a muzica usoara)”, pentru un singur rec
ital sustinut in seara zilei de 17 mai 2019 de un solist/a de muzica usoara. Evenimentul se desfasoar
a la Teatrul Maria Filotti, avand o capacitate de aproximativ 300 de locuri. Cerinte speci�ce minim s
olicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba notorietate nationala si experienta profesionala de c
el putin 20 de ani in domeniul artistic, cu precadere in sfera Muzicii de Aur a muzicii usoare române
sti (slagarele anilor ’80-’90); Notorietatea artistica a prestatorului va � raportata la numarul de conc
erte sustinute de acesta la evenimentele muzicale de gen, la numarul de spectatori participanti, si
melodii lansate apreciate de public si de critica muzicala nationala de specialitate; Prestatorul servic
iului trebuie sa comunice numarul de hit-uri lansate, sa nominalizeze hit-urile lansare si difuzate pe
posturi TV de pro�l; Prestatorul serviciului trebuie sa aiba difuzari pe TV si Radio in ultimii doi ani (2
017, 2018); Experienta si cunostintele artistice vor � dovedite prin articole, materiale de presa din c
are sa reiasa calitatile sale muzicale, la care se va adauga C.V.-ul artistic/ portofoliul artistic/ prezent
are artistica (in care vor � mentionate si participarile in cadrul altor festivaluri de gen, din tara si din
strainatate si eventualele premii obtinute); Durata prestarii serviciului va � de cel putin 70 minute; P
restatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat de band-ul de acompania
ment al festivalului şi completat prin mijloace proprii (solist vocal instrumental sau backing vocals);
Serviciul va � prestat o singura data, in seara zilei de 17 mai 2019. Oferta �nanciara va � elaborata i
n lei ( cu maxim 2 zecimale ), fara a depaşi valoarea totala estimata a achizitiei este de 12500 RON
(suma include toate taxele �scale aferente serviciului prestat pe scena festivalului). Procedura se �n
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alizeaza prin contract. Alte speci�catii: Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asigura cazarea si masa artis
tului si a stafului sau artistic si tehnic a caror prezenta la Braila este necesara. Prestatorul va comun
ica Achizitorului numarul de persoane ce se vor deplasa la locul de desfasurare al evenimentului si
data sosirii

Conditii referitoare la contract:
Achizitia se face la pretul cel mai mic pentru serviciul solicitat cu respectarea cerintelor speci�ce mi
nim speci�cate. Plata prin trezorerie, in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor. Livrar
e la locul de desfasurare al evenimentului Festival International de muzica usoara George Grigoriu
– Teatrul Maria Filotti Braila. Cei interesati vor transmite oferta pe email pe adresa a.p.cult.tradition
al@gmail.com. Cerinte speci�ce minim solicitate: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba notorietate
nationala si experienta profesionala de cel putin 20 de ani in domeniul artistic, cu precadere in sfer
a Muzicii de Aur a muzicii usoare românesti (slagarele anilor ’80-’90); Notorietatea artistica a prestat
orului va � raportata la numarul de concerte sustinute de acesta la evenimentele muzicale de gen, l
a numarul de spectatori participanti, si melodii lansate apreciate de public si de critica muzicala nati
onala de specialitate; Prestatorul serviciului trebuie sa comunice numarul de hit-uri lansate, sa nom
inalizeze hit-urile lansare si difuzate pe posturi TV de pro�l; Prestatorul serviciului trebuie sa aiba di
fuzari pe TV si Radio in ultimii doi ani (2017, 2018); Experienta si cunostintele artistice vor � dovedit
e prin articole, materiale de presa din care sa reiasa calitatile sale muzicale, la care se va adauga C.
V.-ul artistic/ portofoliul artistic/ prezentare artistica (in care vor � mentionate si participarile in cadr
ul altor festivaluri de gen, din tara si din strainatate si eventualele premii obtinute); Durata prestarii
serviciului va � de cel putin 70 minute; Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orche
stral asigurat de band-ul de acompaniament al festivalului şi completat prin mijloace proprii (solist
vocal instrumental sau backing vocals); Serviciul va � prestat o singura data, in seara zilei de 17 mai
2019. Procedura se �nalizeaza prin contract.

Conditii de participare:
Prestatorul serviciului trebuie sa aiba notorietate nationala si experienta profesionala de cel putin 2
0 de ani in domeniul artistic, cu precadere in sfera Muzicii de Aur a muzicii usoare românesti (slagar
ele anilor ’80-’90); Notorietatea artistica a prestatorului va � raportata la numarul de concerte sustin
ute de acesta la evenimentele muzicale de gen, la numarul de spectatori participanti, si melodii lans
ate apreciate de public si de critica muzicala nationala de specialitate; Prestatorul serviciului trebuie
sa comunice numarul de hit-uri lansate, sa nominalizeze hit-urile lansare si difuzate pe posturi TV d
e pro�l; Prestatorul serviciului trebuie sa aiba difuzari pe TV si Radio in ultimii doi ani (2017, 2018); E
xperienta si cunostintele artistice vor � dovedite prin articole, materiale de presa din care sa reiasa
calitatile sale muzicale, la care se va adauga C.V.-ul artistic/ portofoliul artistic/ prezentare artistica (i
n care vor � mentionate si participarile in cadrul altor festivaluri de gen, din tara si din strainatate si
eventualele premii obtinute); Durata prestarii serviciului va � de cel putin 70 minute; Prestatia servi
ciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat de band-ul de acompaniament al festiv
alului şi completat prin mijloace proprii (solist vocal instrumental sau backing vocals); Serviciul va �
prestat o singura data, in seara zilei de 17 mai 2019.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut pentru Recital live de muzica usoara romaneasca (solist/a muzica usoara), cu r
espectarea conditiilor de participare

Informatii suplimentare:
Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asigura cazarea si masa solistului/ei si a stafului sau artistic si tehni
c a caror prezenta la Braila este necesara; Prestatorul va comunica Achizitorului numarul de persoa
ne ce se vor deplasa la locul de desfasurare al evenimentului si data sosirii. Ofertele se vor transmit
e pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana in data de 17.04.2019, ora 16:00

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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