CAIET DE SARCINI
privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Spectacol
Revelion 2022”

1. Obiectul achiziției
Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău organizează în baza dispozițiilor
art. 4, alin. 5, secțiunea a 3-a, cap. I din legea 98/2016 privind achizițiile publice,
următoarele servicii cuprinse in anexa nr. II la legea 98/2016 – servicii de organizare de
eveniment cultural, cod CPV 79952100-3 – Revelion 2022, în data de 31 decembrie 2021.
Spectacolele vor fi susținute de trupe, interpreți, formații stabilite de către prestator
după cum urmează: muzică populară; muzică etno/petrecere – se dorește un taraf cunoscut la
nivel național și o trupă cu solist deasemenea cunoscut la nivel național; muzică ușoară/pop
– se dorește o trupă cu solist în top 10 cele mai bune trupe sau cântăreți români, fiind
obligatoriu ca această trupă să susțină recitaluri începând cu ora 00:10 a zilei de 1 ianuarie
2022; un MC; 3 prezentatori; foc de artificii.
Scena profesională exterior cu dimensiuni minime 8x10m cu structură 10x10m,
instalație de sunet profesională exterior, minim 30000W, monitor scenă 10 buc. , mixer
audio digital, echipament backline integral pentru concert live conform rider-elor, un set
microfon, instalație de lumini profesionale exterior, ecrane led minim 30m 2 aplasate stângadreapta scenă, cameră video cu operator, promovare massmedia cu 2 mesh-uri de
dimensiuni 8x10m amplasate stânga-dreapta, 100 afișe A2.
Prestatorul va asigura personal tehnic de specialitate pe întreaga perioadă de
desfășurare a evenimentului: 1 sunetist; 1 tehnician lumini; 1 electrician; minim 4 ajutoare
de scenă.
Valoarea maximă a achiziției este de 600000 Lei, iar criteriul de atribuire:
calitate/preț.
Prestatorul, persoana fizică sau juridică, trebuie să dețină autorizație de organizare
evenimente culturale sau impresariat artistic eliberat de instituțiile acreditate.
Prestatorul asigură desfășurarea activității în condiții de igienă și siguranță, condițiile
de securitate la incendii potrivit prevederilor legale în viguare și răspunde pentru acestea.
Oferta de preț va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de prestatorul
ofertant (onorariu artiști, prezentatori, MC, drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de
autor, contravaloarea autorizației neexclusive pentru utilizarea operelor muzicale prin

comunicare publică în scop lucrativ, taxe și impozite, transport, cheltuieli cazare și masă
artiști si echipa tehnică, alte cheltuieli cu toate taxele incluse.
2. Servicii necesare
- Comunicarea tuturor aspectelor care țin de organizarea evenimentului.
- Definirea, împreună cu reprezentanții beneficiarului, a evenimentului și a tuturor
celorlalte detalii care țin de buna desfășurare a evenimentului.
- Asigurarea prezentatorului și a artiștilor pe toată perioada desfășurării
evenimentului.
3. Modalitatea și termenele de plată
Plata serviciilor prestate se va efectua cu ordin de plată în contul de Trezonerie al
prestatorului în cazul societăților comerciale sau în contul bancar în cazul persoanelor fizice
autorizate, asociațiilor, fundațiilor culturale, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii
fiscale către prestator.
4. Modalitatea de prezentare a ofertelor
- Oferta financiară va cuprinde prețul total al onorariilor artiștilor și al
prezentatorilor (defalcat pentru fiecare artist în parte) și costurile de producție,
exprimate în lei.
- Oferta tehnică va cuprinde specificații despre durata fiecărui recital al artiștilor,
rider-ul tehnic pentru fiecare artist, necesarul de cazare (artist și staff), precum și
alte costuri.
- Ofertele vor fi depuse la sediul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”
Buzău, până la data de 23.12.2021, ora 15:00.
5. Criteriul de atribuire
Calitate/preț în condițiile respectării cerințelor Caietului de sarcini. Prețurile rămân
neschimbate pe toată durata contractului.
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