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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 de jazz (formatie internationala de jazz)

Data limita depunere oferta:
05.09.2019 16:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
92312130-1 - Servicii de divertisment prestate de ansambluri

muzicale (Rev.2)

Valoare
estimata:
7.310,93 

RON

Descriere contract:
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila (C.J.C.P.C.T Braila) organizeaza i
n perioada 18-20 octombrie 2019, Festivalul International de Jazz Johnny Raducanu, editia a VII-a. Pentru aceast
a actiune este necesara achizitionarea serviciului recital de jazz (formatie Internationala de jazz) pentru data de
18 octombrie 2019. Valoarea bruta estimata a evenimentului este de 8.700 RON. Cerinte speci�ce serviciului: Pr
estatorul serviciului trebuie sa aiba experienta profesionala si notorietate in domeniul jazz-ului internaţional. So
licitam transmiterea unui portofoliu artistic/CV artistic din care să rezulte activitatea artistica din domeniul jazz-u
lui international, activitate apreciata de critica muzicala de specialitate, la nivel international (în care vor � menţi
onate si participările in cadrul altor evenimente de gen); Durata prestarii serviciului va � de cel putin 30 minute;
Serviciul va � prestat în data de 18 octombrie 2019 în cadrul Festivalului Internaţional de jazz Johnny Răducanu,
editia 2019; Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat prin mijloace proprii. Ofer
ta �nanciara va � elaborata in lei (cu maxim 2 zecimale ), fara a depasi valoarea totala bruta estimata, de 8.700 R
ON. Procedura se �nalizeaza prin contract. Alte speci�catii: Achizitorul (C.J.C.P.C.T Brăila) va asigura cazarea si m
asa artistilor ce vor urca pe scena dar si stafului, pentru intervalul de timp stabilit de común acord cu Organizat
orul, in functie de: distanta pana la Braila, repetitii si probe de sunet si disponibilitatea calatoriei (ex.bilete de avi
on); Prestatorul va comunica Achizitorului numărul de persoane ce se vor deplasa la locul de desfasurare al eve
nimentului; Achizitorul (C.J.C.P.C.T Brăila) va asigura decontul transportului, in baza biletelor de călătorie sau a b
onului de combustibil, la locul de desfasurare al evenimentului si in ziua recitalului. Biletele de călătorie vor � ac
hizitionate de Prestator la clasa econonic iar decontului bonului de combustibil se va face in limita unui consum
legal de 7,5l/100 km. Achizitorul (C.J.C.P.C.T Brăila) va asigura decontul transportului instrumentelor muzicale ne
cesare sustinerii recitalului din data de 18 octombrie 2019 (acolo unde este cazul).

Conditii referitoare la contract:
Achizitia se face la pretul cel mai mic pentru serviciul solicitat cu respectarea cerintelor speci�ce minim speci�ca
te, valoarea totala estimata bruta pentru acest serviciu �ind de 8.700,00 RON. Cerinte speci�ce serviciului: Prest
atorul serviciului trebuie sa aiba experienta profesionala si notorietate in domeniul jazz-ului international. Solicit
am transmiterea unui portofoliu artistic/CV artistic din care să rezulte activitatea artistica din domeniul jazz-ului

Vizualizare anunt
 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1100649   TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE   DATA CREARE: 03.09.2019 15:27
 DATA PUBLICARE: 03.09.2019 15:36



03.09.2019 SEAP

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100157235 2/2

international, activitate apreciata de critica muzicala de specialitate, la nivel internaţional (în care vor � mention
ate si participarile in cadrul altor evenimente de gen); Durata prestarii serviciului va � de cel putin 30 minute; Se
rviciul va � prestat în data de 18 octombrie 2019 în cadrul Festivalului International de jazz Johnny Raducanu, ed
itia 2019; Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asigurat prin mijloace proprii. Plata p
rin trezorerie, in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor.

Conditii de participare:
Cerinte speci�ce serviciului ce urmeaza a � achizitionat: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba experienta profesi
onala si notorietate in domeniul jazz-ului international. Solicitam transmiterea unui portofoliu artistic/CV artistic
din care să rezulte activitatea artistica din domeniul jazz-ului international, activitate apreciata de critica muzical
a de specialitate, la nivel international (in care vor � menţionate si participarile în cadrul altor evenimente de ge
n); Durata prestarii serviciului va � de cel putin 30 minute; Serviciul va � prestat in data de 18 octombrie 2019 in
cadrul Festivalului International de jazz Johnny Raducanu, editia 2019; Prestatia serviciului se va face live, cu aco
mpaniament orchestral asigurat prin mijloace proprii. Cei interesati vor transmite oferta pe email pe adresa a.p.
cult.traditional@gmail.com.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut pentru recital de jazz (formatie internationala de jazz), cu respectarea tuturor cerintelor sol
icitate

Informatii suplimentare:
Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, pana in data de 05.09.2019, ora 16:00

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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