
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de acces pe o perioadă determinată la site-urile 
www.goanimate.com și www.shutterstock.com  
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel.  0372.845.350, 
Fax:  0372.845.402, în atenţia:  Gemma IOSIP, email:  gemma.iosip@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 
2. Denumirea achiziţiei: 

 
Comandă scrisă având ca obiect prestarea de servicii de accesare pe bază de abonament a 

unor platforme web specializate atât în crearea de prezentări tehnice online în formate speciale de 
tip conținut vizual/animat în mișcare (www.goanimate.com)-Lot 1 cât și în oferirea de imagini 
specializate domeniului IT&C (www.shutterstock.com)-Lot 2 

 
3. Cod CPV: 64216200-5 
4. Descrierea contractului 

Serviciile solicitate care fac obiectul achiziției vor răspunde următoarelor cerințe: 

  Lot 1 
Acces pe o perioadă de 12 luni la platforma de creare prezentări online de tip conținut vizual în 
mișcare/animat GoAnimate Premium 

- Creare de prezentări online conținut visual în mișcare /animat  
- Calitate HD 
- Număr nelimitat de prezentări video 
- Număr nelimitat de exportări de prezentări create online 
- Fără logo producător 
- Personalizabil cu logo ANCOM 
- Posibilitatea de a importa în prezentare imagini, fișiere audio-video 
- Posibilitatea de a sincroniza textul și mișcarea personajelor animate 
-   Setări de securitate și private 

 
Lot 2 
 

Acces pe o perioadă de 3 luni la platforma online de imagini specializate Shutterstock Professional 

- minim 350 imagini/lună 
- fără limită de număr de imagini descărcate zilnic 
 

5. Valoarea estimată totală fără TVA: pentru lotul 1 (acces 12 luni): 3.108,00 lei 
             pentru lotul 2 (acces 3 luni):   3.108,00 lei 
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6. Condiţii contract 

Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor care fac obiectul contractului în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii.  

Se va întocmi o comandă pentru furnizarea serviciilor până la data de 31.12.2016 și 
ulterior, se va transmite o comandă suplimentară până la data de 31.12.2016 reprezentând 
perioada rămasă pentru prestarea serviciilor până la încheierea celor 12 luni pentru lotul 1, 
respectiv 3 luni pentru lotul 2. 

Prestatorul trebuie să pună la dispoziţia ANCOM o persoană de contact. 
Prestatorul trebuie să facă dovada acordului de re-vânzare exprimat în scris (inclusiv prin e-

mail) de către deținătorii site-urilor web mai sus menționate.  
Pentru depășirea termenului asumat, prestatorul va datora penalități 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. 

 Prestatorul garantează ANCOM faptul că serviciile prestate nu încalcă şi nu vor încălca în 
vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare: Preţul serviciilor trebuie exprimat în Lei, cu şi fără 

TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor 
care fac obiectul prezentei achiziţii.  

Pretul total va fi determinat in baza valorilor unitare/lună. 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 
 
LOT 1 

Nr. 
crt. 
 

Denumire A 
Cantitate  
(nr. luni) 

B 
Preţ unitar 
lei/ lună,  
fără TVA  

C=A X B 
Valoare 
totală  

Lei fără TVA  

Valoare totală 
lei 

cu TVA  
 

 
1. 
 
 

Abonament servicii acces 12 luni 
la platforma de creare 
prezentări online de tip conținut 
vizual în mișcare/animat 
GoAnimate Premium 
 

 
12 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LOT 2 

Nr. 
crt. 
 

Denumire A 
Cantitate  
(nr. luni) 

B 
Preţ unitar 
lei/ lună,  
fără TVA  

C=A X B 
Valoare 
totală  

Lei fără TVA  

Valoare totală 
lei 

cu TVA  
 

 
1. 
 
 

Abonament servicii acces 3 luni 
la platforma online de imagini 
specializate Shutterstock 
Professional 
 

 
3 
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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.  

 
Condiții de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea 

Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti. 
Plata prețului se va efectua prin ordin de plată în contul deschis de prestator la trezoreria 

statului, numai după semnarea procesului-verbal de recepție.  
Plata se va efectua lunar în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de 

ANCOM, pentru serviciile prestate în luna anterioară. 
În situația în care se vor presta servicii pentru mai puțin de o lună calendaristică, facturarea 

se va face în funcţie de numărul efectiv de zile rămase din lună pentru care se prestează seviciile 
de acces la site-urile www.goanimate.com și www.shutterstock.com. 

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua in 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție.  

În situația în care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepție, 
ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăti în avans sau plăti parțiale pentru o factură lunară. 
Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 

 
7. Criterii de adjudecare:  

Prestatorii vor depune oferte pentru oricare dintre cele 2 loturi. Evaluarea serviciilor de acces 
la site-urile web de specialitate se va face individual. Pentru fiecare categorie de servicii va fi 
selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate de ANCOM şi care are prețul cel mai 
scăzut. 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total (pentru întreaga perioadă de furnizare a serviciilor) cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
 

8. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 07.11.2016 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr 
0372.845.402 sau prin email la adresa gemma.iosip@ancom.org.ro sau 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 07.11.2016 (inclusiv), ora 
17.00, 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 Achiziţii Operaţionale”. 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 07.12.2016. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa 

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


