
ANUNȚ PUBLIC

achiziționare servicii de organizare de festivaluri

COD CPV 79953000-9

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să organizeze în baza

dispozițiilor art. 4 alin. 5 secțiunea a 3- a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice,

următoarele servicii cuprinse în anexa nr. II la legea 98/2016 – servicii de organizare de

festivaluri, cod CPV 79953000-9 – spectacole ce vor avea loc în cadrul Festivalului „Toamna

Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18.09.2021 – 25.09.2022.

Spectacolele vor fi susținute de formații și interpreți de muzică populară și etno de talie

națională, artiști buzoieni,  în perioada 18 – 25 septembrie 2022, zilnic, începând cu ora 17:00.

Formațiile vor fi stabilite de prestatorul ofertant, la pachet cu menționarea denumirii

complete (nume și prenume) a numelui de scenă și a duratei recitalului. Prestatorul ofertant va

asigura participarea în cadrul evenimentului a minim trei tarafuri de nivel national.

Oferta de preț va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de prestatorul ofertant

(onorarii artiști, prezentatori, drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor, impozite și
taxe, transport, cazare și masă artiști, etc.).

Prestatorul, persoană fizică sau juricică trebuie să dețină autorizație de organizare

evenimente culturale sau impresariat artistic, eliberate de instituțiile acreditate.

Valoarea estimata a achizitiei este de 400000 ron cu TVA inclus.

Ofertele vor fi depuse la sediul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” din str.

Plantelor, nr. 8B – Buzău, compartiment financiar Contabilitate, până la data de 13.09.2022

(inclusiv) orele 14:30.

Documente de calificare:

Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și
art.

167 din legea 98/2016.

Declarație privind conflictual de interese conform art. 59 și art. 60.Fișa
informațiilor generale.

Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției mediului,

social și al relațiilor de muncă.
Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, conform cu

originalul, din care să reiasă că obiectul de activitate corespunde cu obiectul achiziției.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural și Educațional

„Alexandru Marghiloman„ Buzău, serviciu financiar contabilitate sau la telefon 0238721559.

Nr. 433/06/09/2022




