
ANUNȚ PUBLIC

ORGANIZARE „Spectacol Revelion 2023”

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău

intentioneaza să achiziționeze în baza prevederilor Legii 98/2016 privind

achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa nr.2 din Legea 98/2016:

„Servicii de organizare de eveniment cultural –Revelion 2023, în data de

31 decembrie 2022.

Descrierea succintă a contractului:

Pentru a marca trecerea în noul an, în data de 31.12.2022, începând cu ora 19.00 se

dorește achiziționarea de servicii ce vor consta în organizarea unui concert în

Parcul Crâng din municipiul Buzău.

Spectacolul va fi susținut de trupe, interpreți, formați stabilite de către

prestator.

Prestatorul asigură desfăşurarea activităţii în condiţii de igienă şi siguranţă,

condiţiile de securitate la incendii, informarea preventivă şi educarea beneficiarilor

asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii

de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare şi răspunde pentru aceasta.

Oferta de preţ va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de

prestatorul ofertant [onorariu artişti, prezentatori și D.J., drepturi de autor, drepturi

conexe drepturilor de autor, contravaloarea autorizaţiei neexclusive pentru

utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în scop lucrativ, taxe şi

impozite, transport, cheltuieli cazare şi masă artişti şi echipa tehnică, catering, alte

cheltuieli, cu toate taxele incluse].
Valoarea maxima a achizitiei este de 500.000 lei (fara TVA), iar criteriul de

atribuire: calitate/preț .
1. Ofertele vor fi depuse la sediul Centrului Cultural și Educațional “Alexandru

Marghiloman” Buzau, pana la data de  22.11.2021, ora 15.00.
Documente de calificare:

– Declaratiile privind neincadrarea în situatiile prev. la art. 164,165, si 167
din legea 98/2016.

– Declaratie privind conflictului de interese conform art.59 si 60
– Fișa informații generale

– Copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, lizibilă și

conformă cu originalul din care să reiasă ca obiectul de activitate are corespondent
obiectul achiziției.

Modelele de formulare sunt atașate prezentului anunt.



Codul de clasificare CPV : 79952100-3

Se vor completa și transmite formularele atașate.

Prestatorul va respecta legislatia românească și europeană în vigoare privind

spectacolele în aer liber.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural și

Educațional „Alexandru Marghiloman ” ,Buzău, str. Plantelor, nr.8B, tel/fax

0238721559, email: contabilitate@ccam.ro


