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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială:R.A.D.E.F. ROMANIAFILM 

Adresă:B-dul Gh. Magheru nr. 12-14,  

Localitate: BUCURESTI,SECTOR 1 Cod poştal:010324 Ţara:ROMANIA 

Adresa de corespondenta:SOSEAUA STRAULESTI NR. 3-5 

În atenţia: Domnului Codrin Lungu 

Telefon:0213105036/0374051990 

E-mail:achizitii.radef.gmail.com Fax:021.3105036 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.romaniafilm.ro 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 

 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

 

Se interzice oricarui operator economic sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta in scopul de a obtine 

avantaje in legatura cu acest contract pe perioada desfasurarii procedurii. 

    Clarificari : Orice ofertant care doreste clarificari la documentatie va contacta RADEF ROMANIAFILM, in calitate de 

autoritate contractanta. 

 

Date limită de primire a ofertelor: 14.03.2016 ora 11:00 

Data limita de transmitere a raspunsurilor: 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.    
 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 

 

□ Altele (precizaţi): ————————— 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): distributia filmelor 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu □ 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă:  

SERVICII SSM 



 

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

a) Lucrări                                    B) Produse                                    □ c) Servicii                                      X 

Executare                                  

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor: SERVICII SSM PENTRU 145 

ANGAJATI AI  RADEF ROMANIA FILM 

COD CPV 71317210-8 

Locul principal de executare 

............................... 

 

Locul principal de livrare 

........................ 

 

Locul principal de prestare 

RADEF ROMANIAFILM, SOS STRAULESTI NR 3-

5, SECTOR 1, BUCURESTI 

 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                 □ 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru :NU ESTE CAZUL 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

SERVICII SSM PENTRU ANGAJATII RADEF ROMANIA FILM IN NUMAR DE 145  

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

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 71317210-8 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da □ nu □ 

II.1.8) Împărţire în loturi                                                                                                                        da □ nu □ 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu □ 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 30000                                    Monedă: RON 

sau intervalul: între _______________ şi _______________                                               Monedă: __________ 

 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu □ 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ 

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor 

ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 



II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: □ DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI PANA LA 31.12.2016 

 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □ nu □ 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) 

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare           da  nu X                                                                                  

 

III.1.1.b) Garantie de bună executie                                                                                                     da  nu X 

 

 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Se specifică sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) 

Venituri proprii RADEF ROMANIA FILM 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu □ 

 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

  - documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata 

in limba romana; 

   - orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul deschiderii ofertelor si se va prezenta in 

original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul. 

Nota : Ofertantii care vor prezenta o declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc toate 

conditiile de calificare au obligatia sa prezinte documentele solicitate in termen de 3 zile 

lucratoare de la primirea solicitarii in acest sens. 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 

CERERE DE OFERTA  □ 

Licitaţie deschisă □ 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 



Negociere □ 

Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                                                 da □ nu □ 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare 

Negociere accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat □□□ 

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Cel mai mic preţ                                                                                                                                                      □ 

Sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      □ 

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine 

descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul 

descriptiv 

Criterii Pondere 

IV.2.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu □ 

 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numărul si data publicării în SEAP 

IV.2.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     □      □     □     □     □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

IV.2.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor):  

IV.3. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.3.1. Modul de prezentare a ofertei 

 Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, sos. Straulesti nr 3-5, sector 1 
 
  Data limita de depunere a ofertelor :  

14.03.2016, ora 11:00 
 
 Ofertele vor fi insotite de urmatoarele documente : 



   -  Scrisoare de inaintare care va fi inregistrata la autoritatea contractanta,  
   - Declaratie privind incadrarea operatorului economic in categori IMM- urilor; 
   - Certificat constatator 
   - Imputernicire ; 
  - Copie carte identitate a imputernicitului. 
       OFERTA PENTRU ACHIZITIA PUBLICA  

SERVICII SSM    A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 14.03.2016  ORA  12:30 

Oferta se va face în plic închis în doua exemplare, un exemplar original şi  un  exemplar în copie. Plicul va avea 
mentiunea:  

RADEF ROMANIAFILM, SOSEUA STRAULESTI NR 3-5, SECTOR 1 BUCURESTI, pentru achiziţia publică de 
lucrari având ca obiect:  

SERVICII SMM PENTRU RADEF ROMANIA FILM Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate 

intermediare, marcând corespunzator plicurile “ORIGINAL” şi respectiv, “COPIE”;  

Plicurile intermediare se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator şi netransparent;  

Acestea trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 
deschisă, în cazul în care oferta respectivă este considerată întârziată;  

Documentele de calificare, propunerea tehnică şi financiară se vor introduce în plicuri interioare distincte, 
marcate corespunzator, în fiecare din plicurile intermediare;  

Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina si de a anexa un opis al 
documentelor prezentate. 
 

IV.3.2 Perioada de valabilitate a ofertei 
Se precizează o perioadă de valabilitate : 30zile de la data depunerii ofertei 
 
     Orice  oferta cu perioada de valabilitate mai mica decat cea impusa va fi respinsa. Autoritatea contractanta are dreptul de 
a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, in scris. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei 
respective se considera ca si-a  retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 
 

IV.3.3 ) Data limită de depunere a ofertelor 
14.03.2016, ora 11:00 

  Adresa la care se depun ofertele : SOSEAUA STRAULESTI NR 3-5, BUCURESTI, SECTOR 1 

 

 

 

 

 


