Nr. 886/05.03.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic intenționează să inițieze
procedura de achiziţie de servicii de producție TV, producție radiofonică, cu furnizarea de
programe cumpărate, dezvoltate sau care conțin materiale produse sau coproduse pentru
Programul Cultural ”Destination: Bucharest” precum și la achiziția de servicii de agenții
de presă și prestate de autori și artiști independenți pentru Programul cultural
”Destination: Bucharest”
Precizăm că, în conformitate cu art. 29, alin. (1), lit. b) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, autoritatea uzează de dreptul de a atribui furnizorilor de servicii media
contracte de prestări servicii având ca obiect furnizarea programelor cumpărate,
dezvoltate sau care conțin materiale produse sau coproduse pentru Programul Cultural
”Destination:Bucharest”. Noțiunile de servicii media audiovizuale, furnizor de servicii
media și program au înțelesurile prevăzute în art. 1 alin (1) pct.1, 4 și 12 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare.
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Sediul social:
ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
Strada Alexandru Lahovari, nr. 7, Localitatea: București, sector 1
Adresa de corespondență: str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, Localitatea: Bucuresti,
Cod postal: 010492, România, Tel. +40 3183767/3183768, E-mail: secretariat@ampt.ro ,
Fax: +40 3183766, Adresa internet (URL): www.ampt.ro.
I.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010492, Romania,
Tel. +40 3183767/3183768, E-mail: secretariat@ampt.ro , Fax: +40 3183766
I.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010492, Romania
I.4) Tip Activitate: Servicii de recreere, cultură și religie
SECTIUNEA II: OBIECTUL ACHIZIȚIEI
II.1) Denumire:
Servicii de producție TV, producție radiofonică, servicii de agenții de presă și prestate
de autori și artiști independenți pentru Programul cultural “Destination: Bucharest” .
În marja Programului Multianual de Promovare a Bucurestiului Destinatie Turistica
(BDT) astfel cum este prevăzut în HCGMB nr.539/23.08.2018, a fost identificată nevoia
prezentării de o manieră accesibilă, modernă și eficientă, cu un puternic impact vizual de
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natură a stârni curiozitatea și dorința de a vizita Bucureștiul pentru multiple categorii de
turiști, care să ne viziteze orașul într-un număr cât mai mare.
În vederea conturării unor materiale turistice actualizate și originale, inedite și
documentate, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și-a propus
organizarea și desfășurarea de-a lungul anului 2019 a unui complex de măsuri vizând o
schimbare în bine a percepțiilor actuale asociate Bucureștiului. Printre acestea, instituția
noastră propune derularea unui program de promovare turistică a capitalei, sub logotipul
“DESTINATION : BUCHAREST”.
II.2) Tip: prestări servicii cu furnizare
II.3) Modalitatea de atribuire: conform Regulilor obiective de selecție, Capitolul IV. 2)
II.4) Obiectul contractului: Contract de servicii
II.5) Cod CPV: 92221000-6 – Servicii de producție TV
92211000-3 – Servicii de producție radiofonică
92400000-5 – Servicii de agenții de presă
92312200-3 – Servicii prestate de autori și artiști independenți
II.6)
Valoare totală alocată Programului Cultural „Destination:Bucharest”:
10.084.033,61 lei, exclusiv TVA.
Valoarea estimată proiect servicii de producție TV – 1.150.000 lei exclusiv TVA
Valoarea estimată proiect servicii de producție radiofonică – 690.000 lei exclusiv TVA
Valoarea estimată proiect servicii de agenții de presă – 230.000 lei exclusiv TVA
Valoarea estimată proiect servicii prestate de autori și artiști independenți – 230.000
lei exclusiv TVA
SECȚIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDIȚII
III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.1.1) Criterii de calificare
III.1.1.1) Situaţia personală a ofertantului
III.1.1.1.1) Cerinta nr. 1 : neîncadrarea ofertantulului (lider, asociat, subcontractant) în
prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Încadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice atrage excluderea ofertantului (lider, asociat, subcontractant) din procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
Cerința nr. 2:
neîncadrarea ofertantulului (lider, asociat, subcontractant) în
prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166
(2) din același act normativ.
Încadrarea în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziție publică.
Cerința nr. 3: neîncadrarea ofertantulului (lider, asociat, subcontractant) în
prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Încadrarea în situația prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziție publică.
Modalitate de îndeplinire- prezentarea următoarelor documente justificative:
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- cazierul judiciar al ofertantului și al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau al celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - după caz, documente prin care se
demonstrează faptul că ofertantul poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerința nr. 4: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertantul (lider, asociat, subcontractant) va completa declarația din secțiunea de
Formulare din cadrul documentației de atribuire.
Cerința nr. 5: Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată la bugetul consolidat al
statului modalitatea de îndeplinire: se va prezenta certificat de atestare fiscală privind
obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului din care să reiasă lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat, la momentul prezentării acestuia.
III.1.1.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerința nr. 1: Pentru serviciile incluse în primele 2 coduri CPV, se solicită ca
ofertanții să facă dovada că sunt furnizori de servicii media/radiodifuzori/distribuitori de
servicii, autorizați sau cu licență, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002 cu modificări
și completări.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței: prezentarea următoarelor documente
justificative: copie, conform cu originalul, după licență, valabilă la momentul prezentării.
Cerința nr. 2: Din documentele eliberate de autoritățile competente trebuie să
rezulte că în obiectul de activitate al ofertantului sunt cuprinse servicii în concordanță cu
obiectul prezentei achiziții, atât pentru persoane juridice române cât si pentru persoanele
juridice străine;
Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidență, să reiasă că ofertatul este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre
situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a
presta serviciile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: prezentarea de documente justificative: certificat de
înregistrare sau certificat constatator emis de ONRC sau pt ofertanții străini document
echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțit de traducerea în
limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați), valabile la data
limită de depunere a ofertei, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “copie
conform cu originalul”, din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator
economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din
certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau din documentul echivalent.
Pentru persoanele juridice străine se vor solicita: documente care dovedesc o forma
de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, care să ateste că
respectivul ofertant desfăşoară activităţi similare celor ce fac obiectul prezentei achiziţii,
în original/ copie legalizată/ copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de
traducerea autorizată/ legalizată în limba română.
Notă: În cazul unei asocieri, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare
membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizează.
Autoritatea Contractantă va exclude din procedură orice ofertant care se află în
oricare din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
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Documentele solicitate, atât cele care sunt, cât şi cele care nu sunt redactate în
limba română, vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu
menţiunea „conform cu originalul” şi în cazul celor care nu sunt redactate în limba
română se va prezenta, obligatoriu, traducerea autorizată/legalizată notarial în
limba română.
III.1.1.3) Situaţia economică şi financiară – NU ESTE CAZUL
III.1.1.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Experiența similară- Lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani raporțati la
data-limită de depunere a ofertelor, similare cu obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire- se vor prezenta următoarele documente justificative:
contracte finalizate/certificate/documente emise de o autoritate publică sau de catre
beneficiarul privat, din care să rezulte că ofertantul a mai prestat servicii similare cu cele
care fac obiectul contractului.
III.1.1.5) Informaţii privind subcontractanţii
Ofertantul trebuie să prezinte în original acordul de subcontractare privind
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea
acestora.
Notă: Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declaraţi se iau în
considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit,
dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia
privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi,
invocând, după caz, susţinerea unui terţ, se va prezenta angajamentul de susţinere,
alături de documentele justificatife prezentate la punctul III.1.1.1), III.1.1.2) și III.1.1.4) .
În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract,
va prezenta acordul de subcontractare, iar subcontractanţii pe a căror capacităţi se
bazează ofertantul/candidatul trebuie să prezinte documentele menţionate la punctul
III.1.1.1), III.1.1.2) și III.1.1.4). În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi
ofertantul/candidatul nu se bazează, se va prezenta acordul de subcontractare alături de
documentele subcontractanților prevăzute la punctul III.1.1.1).

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii: excepție
Conform art. 29, lit. b) din Legea nr. 98/2017 privind achizițiile publice, prezenta
lege nu se aplică pentru atribuirea către furnizorii de servicii media a contractelor
de achiziție publică/contractelor de prestări servicii având ca obiect furnizarea
programelor cumpărate, dezvoltate sau care conțin materiale produse sau
coproduse pentru Programul Cultural ”Destination:Bucharest”.
IV.2) Reguli obiective de selecție:
Ofertanții vor fi selectați în ordinea depunerii ofertelor, până la epuizarea valorii totale
alocate Programului Cultural „Destination:Bucharest”.
Orice operator economic va depune o singură ofertă în cadrul procedurii. În cazul în care
un operator economic depune două sau mai multe oferte, se va lua în considerare prima
ofertă depusă.
Regula succesivității se aplică dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ, atât cerințele
minime referitoare la ofertă, cât și criteriile de calificare și selecție privind ofertanții.
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Dacă în urma aplicării regulii succesivității vor rămâne fonduri insuficiente cât să cuprindă
oferta următoare, autoritatea contractantă va solicita ofertantului să depună, într-un
termen de 3 zile, o ofertă care să se incadreze în valoarea fondurilor rămase disponibile.
În cazul în care ofertantul respectiv nu prezintă oferta solicitată, autoritatea contractantă
va aplica regula succesivității pentru reofertare până la epuizarea fondurilor alocate
Programului Cultural ”Destination: Bucharest””.
IV.3) Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:
Transmitere prin fax, mail, site-ul www.ampt.ro – secțiunea Anunțuri.
IV.4) Limba de redactare a ofertei: Română
IV.5) Moneda în care se transmite oferta de preţ: LEI.
IV.6) Data estimată pentru inițiere: publicarea Invitației de participare și a
documentației de atribuire- 15.03.2019.
IV.7) Modul de prezentare a ofertei: Propunerea tehnică, propunerea financiară şi
documentele de calificare vor fi introduse în plicuri distincte, marcate corespunzător.
Ofertantul are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor şi de a îndosaria, numerota,
semna şi stampila fiecare pagina a ofertei, atât originalul cât şi copia acestuia.
Detaliile referitoare la modul de prezentare a ofertei se vor regăsi în Documentația de
atribuire care va fi publicată pe site-ul www.ampt.ro la secțiunea Anunțuri, concomitent cu
Invitația de participare.
IV.13)
Modul de prezentare a propunerii financiare: conform Documentației de
atribuire care va fi publicată pe site-ul www.ampt.ro la secțiunea Anunțuri, concomitent cu
Invitația de participare.
IV.14)
Modul de prezentare a propunerii tehnice: conform Documentației de
atribuire care va fi publicată pe site-ul www.ampt.ro la secțiunea Anunțuri, concomitent cu
Invitația de participare.
SECTIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
V.1) Mod de finanţare
V.1.1) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare:
NU ESTE CAZUL
V.1.2) Tip de finanţare: Buget local
V.2) Alte informaţii suplimentare
Materialele ce vor fi realizate în cadrul Programului Cultural ”Destination:
Bucharest” vor fi originale, documentate, prezentarea va fi inedită și se vor înscrie, fără a
se limita, în următoarele domenii de interes:
1.

BUCUREŞTIUL CULTURAL
(muzee, teatre, săli concert, galerii artă, case memoriale)

2.

BUCUREŞTIUL GASTRONOMIC
(cultura gastronomică, bucătării tradiționale, bucătărie bisericească, tendințe, vinuri)

3.

BUCUREŞTIUL RELIGIOS
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(lăcașe de cult, culte religioase, iconografie, sărbători religioase, pelerinaje, muzica
sacră)
4.

BUCUREŞTIUL EDUCAŢIONAL
(experiențe copii, experiențe adulți, universități, tururi educaționale, seminarii,
conferințe)

5.

BUCUREŞTIUL CREATIV
(ateliere de creaţie, antreprenori culturali, meșteșugari, design, modă, film, muzică,
software)

6.

BUCUREŞTIUL SPORTIV
(competiții sportive, profesionisti, amatori, nostalgici, stadioane, muzee sportive,
trofee)

7.

BUCUREŞTIUL DESTINDERII ȘI AGREMENTULUI
(activități agreement, shopping, turism balnear, evenimente, viața de noapte,
festivaluri, concerte)

8.

BUCUREŞTIUL DE AVENTURĂ
(parcuri de aventură, Rezervaţia Naturală Delta Văcărești, Bucureștiul subteran)

9.

BUCUREŞTIUL ISTORIC
(medieval – Vlad Țepeș, brâncovenesc, fanariot, monarhic, interbelic, comunist)

10. BUCUREŞTIUL RECUPERĂRII MEDICALE
(spa, clinici de recuperare, servicii asociate produselor Gerovital, nutriție și
estetică, cercetare)
Programul presupune realizarea de producții TV, producții radiofonice,servicii
prestate de agenții de presă, autori și artiști independenți, bazate pe o temeinică
documentare în patrimoniul material și imaterial bucureștean, cu intenția de a atrage
atenția tuturor potențialilor turiști și celor asimilați acestora, asupra ofertei cultural-turistice
bucureștene, atracții cu nimic mai prejos decât ale multor capitale europene.

Director,

Oana Valeria ZAHARIA

Birou Achiziții,
Cornelia APOSTOL
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