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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 
030925, intenţionează să achiziţioneze un număr de 5 (cinci)  dispozitive pentru realizarea de 
carduri personalizate (cod CPV: 30232130-4).  
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845396/99; 
În atenţia:  Grațiela Marin sau Mariana Ursu, E-mail: gratiela.marin@ancom.org.ro, 
mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599/402. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă 
  

1. Tip contract: Furnizare 
 

2. Denumirea achiziţiei: furnizarea unui număr de 5 (cinci)  dispozitive pentru realizarea de 
carduri personalizate.  
 

3. CPV : 30175000-6- echipament pentru inscripții (Rev. 2) 
 

4. Descrierea contractului 
CERINŢE TEHNICE MINIME OBLIGATORII   

pentru fiecare din cele 5 dispozitive pentru realizarea de carduri personalizate: 
- trebuie să inscripționeze carduri în format  ID-1 (CR80) stabilit de standardul ISO 7810 și cu o 

grosime între 0.6-1.2mm 
- trebuie să inscripționeze cardurile pe ambele fețe (duplex) 
- trebuie să inscripționeze cardurile pe întreaga lor suprafață (full color) 
- trebuie să inscripționeze cu o rezoluție de 300DPI atât alb-negru cât și color 
- trebuie să inscripționeze cardurile cu un logo securizat pe fundal (watermark) ca element de 

securitate, logo fiind vizibil atunci când cardul este înclinat în lumină 
- să inscripționeze logo (watermark), inclusiv pe carduri având pre-aplicat elementul de securitate 

(cardurile cu filigran securizat solicitate la capitolul Accesorii) ce face logo vizibil foarte clar în 
orice condiții de minimă luminozitate (similar cu aplicarea unei holograme). 

- logo (watermark) trebuie să poată fi personalizat și inscripționat oriunde pe suprafața cardului și 
la orice dimensiune dorită 

- furnizorul va avea obligația pe perioada de garanție de a efectua doua securizări inițiale (logo - 
watermark) și cel puțin câte două modificări  în concordanță cu cerințele de moment, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor, în maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la solicitare. 

- Viteza de inscripționare: minim 150 carduri full color pe oră 
- Va deține o capacitate de intrare de 100 carduri 
- Va fi dotat cu port USB și port de rețea (Ethernet) 
- Va fi livrat cu driver al producătorului echipamentului compatibil cu cel puțin următoarele sisteme 

de operare: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008. 
- Alimentare 100-240V 50-60Hz. 
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ACCESORII OBLIGATORII:  
Fiecare din cele 5 dispozitive va fi livrat cu următoarele accesorii: 

- 1200 carduri albe în format ID-1 (CR80) având pre-aplicat deja elementul de evidențiere al 
securizării (filigran securizat) în colțul dreapta–sus  

- Consumabile necesare pentru inscripționarea a câte 1200 carduri color pe ambele fețe cât și 
pentru 600 carduri alb-negru. Consumabilele trebuie să fie noi și să respecte toate cerințele 
specificate în manualul tehnic al echipamentului ofertat. 

- software ce trebuie să dețină capabilități de creare/editare carduri cu o interfață simplă astfel 
încât sa poată fi utilizat de către persoane fără cunoștințe avansate IT și cu o disponibilitate 
nelimitată a bazei de date de înregistrări. 

- Kit de curățare 
- Câte un set/kit necesar inscripționării pentru cele doua securizări inițiale (daca nu este inclus deja 

în echipament) . 
 
ALTE CERINTE OBLIGATORII:  

- Dispozitivele și consumabilele vor fi noi si nefolosite. 
- Se va specifica producătorul si marca/modelul (inclusiv Part Number) al echipamentelor; în 

ofertă se vor detalia toate elementele (sau kit-urile) ce nu fac parte din dotarea standard a 
echipamentului și care se vor livra pentru îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate. De asemenea 
oferta va conține detalierea tipurilor de consumabile ce vor fi livrate precum si justificarea prin 
care se vor îndeplini cerințele legate de consumabile solicitate. 

- Simpla declarație de asumare a unor caracteristici tehnice de către un ofertant nu este suficientă 
pentru probarea acestora. Drept urmare, propunerea tehnica va fi însoțită de fișele tehnice de la 
producător ale produselor ofertate, verificabile pe site-uri publice,  care să demonstreze foarte 
clar îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice solicitate.  

- Toate cerințele tehnice minime obligatorii trebuie sa fie îndeplinite de echipament încă de la 
livrarea acestuia și nu prin achiziționarea unor module/kit-uri hardware sau software ulterioare. 

- Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la furnizor la achizitor la 
data semnării fără obiecțiuni a procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor 
echipamentelor împreună cu toate accesoriile solicitate.  
 

5. Valoarea estimată fără TVA:  84.360,00 RON 
 

6. Condiţii contract: 
În ofertă se va preciza termenul de furnizare, care nu trebuie să fie mai mare de 60 

(şaizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare 
a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia 
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 
 Locul de livrare este sediul central al autorității contractante din strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poștal 030925, București. 

 La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: aviz de însoțire 
marfă, declarație de conformitate/certificat de calitate, certificate de garanție, manual de utilizare 
în limba română sau engleză 

Perioada de garanție acordată dispozitivelor: se solicită garanție ON-SITE integrală, inclusiv 
capetele de inscripționare, cu timp de răspuns „în următoarea zi lucrătoare” de minim 36 
(treizecişişase) de luni și care curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de 
recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor. 

Locațiile la care se vor efectua intervențiile asupra produselor în perioada de garanție sunt: 
- Sediul Central din Mun. București, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,  cod poștal: 030925; 
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- Direcția Regională București din Mun. București, str. Lucian Blaga, nr. 4, bloc M110, sector 
3;  

- Direcția Regională Cluj din Mun. Cluj, str. Câmpeni, nr. 28, Cluj Napoca, Jud. Cluj,; 
- Direcția Regională Iași din Mun. Iași, stradela Moara de Vânt, nr. 34A, Iași, Jud. Iași; 
- Direcția Regională Timiș din Mun. Timiș, str. Horia, nr. 24, Timișoara, Jud. Timiș; 

 
În perioada de garanție: furnizorul are obligația de a remedia orice tip de eroare și/sau 

neperformantă și/sau defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la echipamentele livrate în 
termen de maxim: 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea achizitorului, fără costuri pentru 
ANCOM. În cazul în care echipamentele nu pot fi reparate în 5 zile lucrătoare furnizorul va asigura 
beneficiarului un echipament identic cu cel defect (echipament de lucru temporar) care va fi 
returnat furnizorului la livrarea echipamentului reparat. Înlocuirea temporara nu va depăși 40 
(patruzeci) zile calendaristice. În cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor în termenul 
de 40 (patruzeci) zile calendaristice, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect 
cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; 
produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36 (treizecişişase) de luni, care 
curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia. 

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de 
garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt 
în sarcina furnizorului. 

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, 
furnizorul datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a prezentei 
comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio 
formalitate prealabilă de punere în întârziere. 

 
Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca 

în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 

Intervențiile și reparațiile în perioada de garanție se efectuează de regulă la locațiile 
Achizitorului, respectiv Sediul central ANCOM sau una dintre cele 4 Direcții Regionale detaliate 
mai sus, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adică de Luni până Joi în intervalul 
8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare. Prin acordul 
parților, se poate stabili și o altă locație. 
 
         Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va 
include toate costurile ofertantului directe şi indirecte legate de livrarea produselor care fac 
obiectul prezentei achiziții. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 
în prezenta solicitare de ofertă.  

 
Conditii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea 

Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM.  
În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei produselor.  
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a 

efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
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7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 

preţul cel mai scăzut in Lei, fără TVA. 
 

9. Informatii suplimentare: 
Oferta se va transmite până la data de 09.12.2015 (inclusiv), ora 17, prin una dintre 

următoarele modalităţi: 
 prin fax la numerele:+40 372 845 402- 599; 
 prin email la adresele: gratiela.marin@ancom.org.ro sau mariana.ursu@ancom.org.ro 
 prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 

030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2. 
  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 09.12.2015 (inclusiv), ora 

17, nu va fi luată în considerare. 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să 

prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi 
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 15.03.2016. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 

  
 
  
 
 


