
Contract de publicitate media avand ca obiect
achizitionarea de spatiu de difuzare pe TV și on-line

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii 
Cod de identificare fiscala: 14751237; Adresa: Strada: Delea Nouă, nr. 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030925;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Cristiana Mihaela  STOIAN,  Adrian LEAOTĂ;  Telefon:  +40 372845377-358;  Fax:  +40
372845599-402; E-mail: cristiana.stoian@ancom.org.ro, adrian.leaota@ancom.org.ro; Adresa internet: (URL) www.ancom.org.ro; Adresa
web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Contract de publicitate media avand ca obiect achizitionarea de spatiu de difuzare pe TV și on-line
Numar referinta: CS05

 
II.1.2) Cod CPV principal
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract de publicitate media avand ca obiect achizitionarea de spatiu de difuzare pe internet si la televiziuni,  in
conformitate cu prevederile Sectiunii 2: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 960.000,00       Moneda: Lei
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Autoritatea contractanta va răpunde în mod clar si complet tuturor la solicitărilor de clarificări: in a 11-a zi inainte de termenul limita
de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 771923
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti - Ilfov
Locul principal de executare: 
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini.Conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitionare spatiu de difuzare pe internet si la televiziuni, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2:
Caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2019/S 102-247736

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
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V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de servicii de achizitionare de spatiu de difuzare pe TV si online in vederea derularii campaniei media
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
SC-DAC-26967 / 03.09.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MEDIA ONE 
Cod de identificare fiscala: RO 6884372; Adresa: Strada Iorga Nicolae, Nr. 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 010431; Tara: Romania; Telefon: +40 213150516; Fax: +40 213150516; E-mail: office@mediaone.ro, mihai@mediaone.ro;
Adresa internet: (URL) www.mediaone.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 960000
Valoarea totala a contractului/lotului: 771923
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              A. Ofertele vor fi deschise în SEAP. Reprezentanții ofertanților nu pot fi prezenți la deschidere.
B. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale care impun o astfel de prelungire, inainte
de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. În cazul extinderii valabilităţii ofertei, garanția de participare va fi
prelungita in mod corespunzător. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea
valabilității ofertei. Oferta operatorului economic care refuză sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare
va fi considerata inacceptabila.
C.  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari  inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:  20.  Autoritatea
contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul
de participare pentru depunerea ofertelor. 
D. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic.
E. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. II.2.5)
1. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajelor, oferta castigatoare
fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
2. In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul prevazut mai sus, punctajul rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este
egal, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora.
3. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, caz in
care contractul de servicii va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
F. Precizări cu privire la garanția de participare: cuantumul este de 9.600 Lei și perioada de valabilitate este cel puţin 190 de zile de la data
limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta toate cerințele de la pct. III.1.6.a) Garanție de participare din secțiunea referitoare la
Instrucțiuni pentru ofertanți.
G. La elaborarea propunerii tehnice se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice din
secțiunea referitoare la Instrucțiuni pentru ofertanți.
H. La elaborarea propunerii financiare se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
din secțiunea referitoare la Instrucțiuni pentru ofertanți.
I. La elaborarea ofertei se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din secțiunea referitoare la
Instrucțiuni pentru ofertanți.
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VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – în termen de 10 zile conform art. 8 alin. (1)
lit.a) sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii 
Adresa: Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3; Localitatea: Bucuresci; Cod postal: 030925; Tara: Romania; Telefon: +40 372845339; Fax:
+40 372845402-599; E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro; Adresa internet: (URL) www.ancom.org.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2019
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