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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 muzica folk (formatie/proiect muzical de muzica folk)

Data limita depunere oferta:
29.10.2019 16:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
92312240-5 - Servicii prestate de artisti (Rev.2)

Valoare estimata:
6.805,04  RON

Descriere contract:
Achizitie recital de muzica folk (formatie/proiect muzical de muzica folk) pentru data de 16 noiembrie 2019, in cadr
ul evenimentului Festivalul National de Folk Chira Chiralina, editia 2019. Cerintele speci�ce serviciului: Prestatorul s
erviciului trebuie sa aiba experienta profesionala şi notorietate în domeniul muzicii folk dovedita prin CV artistic/p
ortofoliu artistic (în care vor � mentionate participarile în cadrul altor festivaluri de gen, dar şi eventualele recenzii
referitoare la spectacolul respectiv sustinut in cadrul festivalului de gen); Prestatorul serviciului trebuie sa aiba rep
ertoriu de muzica folk, cu minim un album lansat speci�c acestui gen muzical si hit-uri ce i-au consacrat. Durata pr
estarii serviciului va � de cel putin 40 minute. Serviciul va � prestat în data de 16 noiembrie 2019 în cadrul Festivalu
l National de Folk Chira Chiralina, editia 2019. Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniament orchestral asi
gurat prin mijloace proprii. Oferta �nanciara va � elaborata in RON (cu maxim 2 zecimale), fara a depasi valoarea e
stimata bruta totala, de 8.089,00 RON (in cazul contractului cu o persoana �zica, suma bruta contine si impozitul �
nal de 10% - pentru persoanele rezidente in Romania, respectiv 16% - pentru persoanele nerezidente in Romania i
ar in cazul persoanelor juridice, suma bruta contine TVA.)

Conditii referitoare la contract:
Precizam ca suma estimata bruta totala a serviciului este 8.089,00 RON (in cazul contractului cu o persoana �zica, s
uma bruta contine si impozitul �nal de 10% - pentru persoanele rezidente in Romania, respectiv 16% - pentru pers
oanele nerezidente in Romania iar in cazul persoanelor juridice, suma bruta contine TVA.) Cerintele speci�ce servic
iului: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba experienta profesionala şi notorietate în domeniul muzicii folk dovedita
prin CV artistic/portofoliu artistic (în care vor � mentionate participarile în cadrul altor festivaluri de gen, dar şi eve
ntualele recenzii referitoare la spectacolul respectiv sustinut in cadrul festivalului de gen); Prestatorul serviciului tr
ebuie sa aiba repertoriu de muzica folk, cu minim un album lansat speci�c acestui gen muzical si hit-uri ce i-au con
sacrat. Durata prestarii serviciului va � de cel putin 40 minute. Serviciul va � prestat în data de 16 noiembrie 2019 î
n cadrul Festivalul National de Folk Chira Chiralina, editia 2019. Prestatia serviciului se va face live, cu acompaniam
ent orchestral asigurat prin mijloace proprii. Procedura se �nalizeaza prin contract. Plata prin trezorerie, in termen
de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor. Livrare la locul de desfasurare al evenimentului.

Conditii de participare:
Cerintele speci�ce serviciului: Prestatorul serviciului trebuie sa aiba experienta profesionala şi notorietate în dome
niul muzicii folk dovedita prin CV artistic/portofoliu artistic (în care vor � mentionate participarile în cadrul altor fes
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tivaluri de gen, dar şi eventualele recenzii referitoare la spectacolul respectiv sustinut in cadrul festivalului de gen);
Prestatorul serviciului trebuie sa aiba repertoriu de muzica folk, cu minim un album lansat speci�c acestui gen mu
zical si hit-uri ce i-au consacrat. Durata prestarii serviciului va � de cel putin 40 minute. Serviciul va � prestat în dat
a de 16 noiembrie 2019 în cadrul Festivalul National de Folk Chira Chiralina, editia 2019. Prestatia serviciului se va f
ace live, cu acompaniament orchestral asigurat prin mijloace proprii.Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.tra
ditional@gmail.com, pana in data de 29.10.2019, ora 16:00.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut pentru Recital de muzica folk (formatie/proiect muzical de muzica folk), cu indeplinirea cerint
elor speci�ce serviciului solicitat

Informatii suplimentare:
Achizitorul (C.J.C.P.C.T Braila) va asigura cazarea şi masa artistului şi a sta�-ului tehnic, pentru ziua în care vor susti
ne recitalul, respectiv 16 noiembrie 2019. Prestatorul va comunica Achizitorului numarul de persoane ce se vor de
plasa la locul de desfaşurare al evenimentului. Ofertele se vor transmite pe email a.p.cult.traditional@gmail.com, p
ana in data de 29.10.2019, ora 16:00.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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