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INVITAȚIE LA SELECȚIA DE OFERTE

➢ Entitate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4.
➢ Prevederi legale aplicabile: Norme procedurale interne privind atribuirea contractelor
pentru care COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., nu deține calitatea de
autoritate/entitate contractantă, în conformitate cu prevederile ce reglementează
domeniul achizițiilor publice/sectoriale.
➢ Obiectul și descrierea achiziției:
Nr.
crt.

Denumire
Realizare spot de prezentare a statiilor de incarcare pe care CMEB SA le va
monta in parcarea din spatele Palatului Copiilor, Bucuresti, sectorul 4. Spotul
este de 30-40 secunde, filmare HD, in diferite locatii, care sa sugereze ideea de
energie verde, nepoluanta. Scopul realizarii acestui film de prezentare este
difuzarea lui in spatiul public, pe panouri publicitare din incinta parcarii, si

1.

ulterior pe pagina de facebook si pe site-ul Companiei.
Ofertantul trebuie sa dispuna de un cameraman profesionist, sa fie dotat cu
camera 4K pentru filmare HD. Montajul trebuie sa fie realizat de un editor
video cu experienta in domeniu si aparatura /software profesionala;
Materialul finit va fi livrat in format digital compatibil cu monitoarele pe care
se va viziona/difuza.

➢ Cod CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate
➢ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii ale CMEB S.A.
➢ Valabilitatea ofertei: 10 zile.
➢ Data limită de transmitere a ofertei: 29.11.2018, ora 10.00, pe adresa de mail:
achizitii@cmeb.com.ro.
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➢ Termenul de limită de solicitare a clarificărilor: 27.11.2018, ora 10.00.
➢ Termenul de limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.11.2018, ora 10.00.
➢ Valoarea estimată: 3.000,00 lei, fără T.V.A.
➢ Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor
care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse de entitatea contractantă.
➢ Modalitatea de plată: în maxim 30 zile de la data primirii facturii.
➢ Condiții de participare: Pretul va fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale. Oferta va
conține și următoarele elemente: termen de livrare de la primirea comenzii, valabilitate
ofertă, modalitate de plată. Oferta va respecta toate cerințele solicitate și va fi însoțită de
datele de identificare ale societății si de cv-ul editorului video si a cameramanului.
➢ Condiții referitoare la termene de livrare: Termenul de livrare: 5 zile calendaristice de la
data lansării comenzii.
➢ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.
➢ Forma pe care o va lua angajamentul legal: contract de prestare de servicii.
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