
  

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind achiziția de servicii necesare organizării evenimentului „Toamna 

Buzoiană” 2021 

 

 

 

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 

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

„Toamna Buzoiană” ce se va desfășura în perioada 18 – 25 septembrie 2021.  

Spectacolele vor fi susșinute de formații de interpreți de muzică populară și etno de 

talie națională, artiști Buzoieni, precum și artiști consacrați din Republica Moldova, în 

perioada 18 – 25 seprembrie 2021, zilnic între orele 16:30 – 20:00. 

Valoarea estimată 265000 Ron. 

Artiștii, formațiile și tarafurile vor fi stabilite de prestatorul aferent. 

Prestatorul, persoana fizică sau juridică, trebuie să dețină autorizație de organizare 

evenimente culturale sau impresariat artistic eliberat de instituțiile acreditate. 

 

2. Servicii necesare 

- Realizare program și desfășurare evenimente pentru fiecare zi. 

- 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. 

- Punerea la dispoziția beneficiarului a playlist-urilor pentru eveniment, pentru 

fiecare artist contractat. 

 

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. 

 

5. Criteriul de atribuire  

                      Prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor Caietului de sarcini. Prețurile 

rămân neschimbate pe toată durata contractului. 
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