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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Serviciu public autonom de interes national

Activitate (Activitati)

SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE

Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR 191, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Punct(e) de contact: MARIOARA 
DUDU, Tel. +40 213058859, Email: mariana.dudu@tvr.ro, Fax: +40 213058859, Adresa internet (URL): www.tvr.ro

Altele: Media

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Inchiriere CAR TV HIGH DEFINITION cu personalul aferent, pentru transmisia meciurillor pe care echipa Steaua Bucuresti le va juca in 
grupele Champions League

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

26 - Servicii de recreere, cultural si sportive

Locul principal de prestare: Bucuresti, Stadionul National Arena

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Inchiriere CAR TV HIGH DEFINITION si a unui grup electrogen Twin-pack, cu pesronalul aferent, pentru transmisia meciurillor pe care 
echipa Steaua Bucuresti le va juca in grupele Champions League

92221000-6 Servicii de productie de televiziune (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 129,990.00 EUR

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

fonduri proprii.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 7 

2.Certificat de participare cu oferta independenta (Formularul 13) 

3.DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006-care cuprinde 
lista nominala a persoanelor cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Presedinte Director General, Claudiu Saftoiu;Coordonator 
Directia Studiouri Centrale, Liviu Nicolescu; Coordonator Dep. Economic, Mihaela Botea;Serviciul Care TV Dan Zainescu Coordonator 
Serviciu Achizitii, Marioara Dudu;Coorodonator Dep. Sport Emil Hosu Longin; Departamentul Sport, Constantin Serbu (Formularul 14)

4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art 181 din OUG 34/2006 (Formularul 3)

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare este de: 1300 EURO sau 5.753,41 LEI la cursul mediu leu/euro al BNR valabil pentru luna iiulie(1 EURO=4,4257 
LEI).Pentru ofertantii care se încadreaza la Legea 346/2004 - IMM se vor prezenta si documente justificative în acest sens;În cazul unei 
asocieri, instrumentul de garantare va fi emis în numele liderului asocierii sau a unui membru al asocierii de operatori economici;În cazul în 
care ofertantul este o asociere, daca toti asociatii se încadreaza în categoria IMM, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50%a 
cuantumului garantiei de participare;Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a 
ofertelor;Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor 
(Art. 86 alin. 6 din HG 925/2006);Forme de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: ordin de plata în contul SRTV numarul 
RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR sector 1, sau un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori 
de o societate de asigurari,care se prezinta în original (art. 86 din HG 925/2006);În cazul depunerii unei scrisori de garantie, se va respecta 
modelul din sectiunea FORMULARE (Formularul 11).Cuantumul garantiei de participare care se va retine în cazul depunerii, de catre 
ofertant, a unei contestatii care va fi respinsa de catre CNSC, este (conf. art. 278¹ din OUG nr. 34/2006) de 706,34 lei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

5% din valoarea fara TVA a contractului.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cu mentiunea ”conform cu originalul”) 

Persoanele juridice/ fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional legale din tara în care ofertantul este rezident. 

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator în original/ copie legalizata pentru conformitate

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Fisa privind experienta similara. Declaratie privind lista principalelor 
servicii/livrari  similare  în ultimii 3 ani,continând valori, perioade de 
livrare/prestare, beneficiari. 

Prezentarea unui document care sa ateste efectuarea a minimum 3 meciuri 
produse la standardele UEFA Champions League .

Se va completa Formularul 5 si Formularul 6 din Sectiunea 
Formulare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
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Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

60 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va respecta toate cerintele Caietului de Sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Cerinta obligatorie: Prezentarea Formularului de oferta 10 A. Pretul va fi exprimat în EURO si LEI, la cursul BNR valabil la data publicarii pe 
SEAP a invitatiei de participare.Pretul ofertei va include toate cheltuielile ofertantului, directe si indirecte, legate de încheierea si executarea 
contractului.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însotesc, în original sau copie legalizata. Oferta va avea in 
mod obligatoriu paginile numerotate si semnate si va fi insotita de un opis al documentelor prezentate. Oferta va fi semnata, pagina cu 
pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise 
de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie sa fie prezentate în original sau copie legalizata, 
semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte nu sunt valide si 
descalifica oferta. Oferta va fi însotita de urmatoarele documente: Scrisoare de înaintare (Formularul 1); Dovada constituirii garantiei de 
participare; imputernicire de participare la sedinta de deschidere. Documentele de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea financiara 
se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzator. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si 
netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si 
cu inscriptia: “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ................, ora .... (conform invitatiei de participare) ÎN ATENTIA Marioara Dudu“ 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea 
ofertei. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cea stabilita in Fisa de date a achizitiei, vor fi 
respinse în cadrul sedintei de deschidere.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE



Fisa de date

Pagina 4/4Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-09-2013 15:27

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Contestatia va fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii 
contractante pe care acesta il considera ilegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic

Adresa postala: Calea Dorobantilor, 191, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Tel. +40 213058871, Email: juridic@tvr.ro, Fax: 
+40 213058871, Adresa internet (URL): www.tvr.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri


