INVITA
INVITAȚIE, CONDIȚII ȘI SPECIFICAȚII
TEHNICE pentru
atribuirea contractului de productie cinematografie
Nr.68/08.09.2021

1.
Informații
ții privind Beneficiarul
Procedura de achiziție
ție va fi derulată de Asociația ,,Untold Stories” cu sediul în Str. Dionisie Lupu, nr.
65, etaj 4, ap.26, sector 1, Bucuresti, Telefon 0727470689, E
E-mail untoldstoriescompany@gmail.com,
untoldstoriescompany@gmail.com
reprezentată legal prin doamna Ioana
Ioana-Alina Șerban, în calitate
alitate de Beneficiar al proiectului și
Beneficiar în prezenta procedură.
Asociația ,,Untold Stories” este o organiza
organizație
ție nonguvernamentală care are ca misiune promovarea
culturii rome, oferind o platforma necesară pentru pove
povești
ști rome nespuse si marginalizate. Prin
proiectele noastre artistice ne propunem să aducem în aten
atenția
ția publicului larg istoria
istor și experiențele de
viață
ță ale romilor și să combatem discriminarea.
2.
Tip Contract
Productie cinematografica pentru realizare audio
audio-videobook
3.
Finanțare
țare din fonduri publice nerambursabile
Fonduri menit să susțină
țină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii: arte vizuale/arhitectură,
cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu
imaterial/patrimoniu cultural mobil. către Ministerul Culturii, pin programul Access 2021 –audio-video
book dupa poveste Acasă de Alina Șerban.
De asemenea, o parte din fonduri vor fi alocate de Asocia
Asociația
ția ,,Untold Stories”, dinsurse proprii.
4.
Denumire contract/Descriere succintă
Contract de productie cinematografie
cinematografie.. Obiectivul contractului: Realizare audio-video
audio
book dupa banda
desenata “Acasă”, proiect finantat de Ministerul Culturii in cadrul proiectului ,,ACASĂ, poveste
ROMĂ clip video + audiobook”. Acasă este un material de aproximativ 15 minute produs dupa band
banda
desenata creata de Alina Serban.
5.
Valoare estimată
Valoarea estimată a contractului de servicii este 35.200 lei cu TVA inclus.
Vor fi declarate neconforme ofertele care depă
depășesc
șesc valoarea estimată a contractului.
6.
Durata contractului
20.09-25.10.2021
7.

Atribuirea contractului

ATRIBUIREA CONTRACTULUI se va face respectând normele procedurale enumerate mai sus,
conform căruia Beneficiarul va alege oferta cu cel mai mic preț, respectând toate cerințele cuprinse în
prezentul document.
8.
Adresa la care se trimit ofertele:
Str. Dionisie Lupu, nr.65, etaj 4, ap.26, sector 1, Bucuresti
9.
Termene procedură
Termenul limită de depunere al ofertelor
18 septembrie 2021, ora 16.00
Termenul de deschidere al ofertelor:
18 septembrie, ora 16.30
Termenul limită de solicitare clarificări
15
septembrie 2021
Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări
16
septembrie 2021
Solicitările de clarificări aferente documentației se formulează în scris și se transmit pe e-mail la
adresa untoldstoriescompany@gmail.com
10.
Prezentarea ofertelor
Ofertele se prezintă într-un exemplar original, datat, semnat, în sistemul de plic închis care va conține
documentele: propunere financiară; propunere tehnică; documente care însoțesc oferta.
Plicul exterior va fi marcat vizibil cu informațiile referitoare la procedura, respectiv:
Ofertă pentru atribuirea contractului de producție și postproducție audio-videobook, Asociația ,,Untold
Stories”, Proiect ,,Acasă”. A nu se deschide mai devreme de 18 septembrie 2021, ora 16:30
Valabilitatea ofertei – minimum 30 zile, de la data depunerii ofertei.
I.

SPECIFICAȚII TEHNICE

I. Realizare producție și postproducție, până pe 25.10.2021, în valoare de 35.200 lei cu TVA
(29.580 lei fara TVA), care includ următoarele activități:
-

Productie inregistrare audio-videobook in romana, romani, engleza,
franceza, spaniola, rusa și un dialect romani, spoitorește
Creare muzica originala
Asigurarea echipamentelor necesare pentru realizarea adecvată a
înregistrărilor solicitate.
Asamblare pista audio cu pista video
Predare pana pe 25.10.2021 a materialului final.

