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ANUNT PUBLICITAR – ACHIZITIE PUBLICA 

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVAND CA OBIECT  
 
 

„Spatiu de emisie pentru promovarea Sectorului 4 al Municipiului București” 
 

 

 

In temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu 
dispozițiile din H. G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la încheierea 
acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Asocierea de Autoritati Contractante, formata din CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET 
PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU” - lider de asociere si Sectorul 4 al Municipiului București - membru de 
asociere, în temeiul Protocolului de Asociere Nr. 1746/ 14.08.2020, isi propun contractarea: " Spatiu de emisie pentru 
promovarea Sectorului 4 al Municipiului București”, conform cerintelor din caietul de sarcini. 

 
 

Modalitatea de atribuire: Exceptări specifice pentru contractele de servicii conform art. 29 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 98/ 2016, procedura offline; 

Sursa de finantare: Bugetul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si/sau alte surse legal 
constituite; 

Detalii anunt:  

Tip anunt: Anunt publicitar 

Tip contract: Servicii 

Cod clasificare CPV: 

 
 

64228100-1 – Transmisie de programe de televiziune 
 
 
 
 
 

Descrierea contractului/acordului-cadru: Procedura implica incheierea unui acord-cadru pentru achizitia de " Spatiu de 
emisie pentru promovarea Sectorului 4 al Municipiului București”. 

Autoritatea contractanta, intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 12 luni: „Spatiu de emisie pentru 
promovarea Sectorului 4 al Municipiului București”. 

Valorile estimate aferente: 

Valoarea maxima  estimata a acordului - cadru este de 700.000,00 lei fara TVA. 



 
 

Conditii acord-cadru:  

Acordul-cadru se va încheia cu maxim 5 operatori economici și se va desfasura pe o perioada de 12 luni.  

Conditii de participare: Conform SECŢIUNEA I– INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI din documentatia de 
atribuire. 

Ofertele vor fi transmite pe adresa de e-mail ccnb4@yahoo.com avand in vedere situatia epidemiologica existenta.  

Nu vor fi acceptate oferte alternative. 

Limba in care se va redacta oferta/ cererea de participare este limba romana. 

Criteriul de adjudecare/atribuire la acordul-cadru: „pretul cel mai scazut” 

Termenul limita de primire a ofertelor: 19.08.2020, ora 1200. 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa mentina oferta: 60 zile de la data limita de primire a 
ofertelor. 

Termen până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 17.08.2020 inclusiv. 

Autoritatea va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare pe data 
de 18.08.2020.            

 

 

 

 

 

 

 

 

       Întocmit,                                                                                              Avizat, 
Inspector de specialitate achiziții                                                        Consultant Achiziții Publice 
Florin – Cristian Matei                                                                        SCA “MARINA ȘI ASOCIAȚII” 
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