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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 de un an de zile la site-ul www.goanimate.com (cod CPV: 
64216200-5). 
Punct de contact: Direcția Achiziţii și Administrativă/Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziții 
Operaționale, Tel. 0372.845.424, Fax: 0372.845.402, în atenţia: Mihaela BADEA, 
email: mihaela.badea@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă 
 

1. Tip contract/comandă: Servicii 
 

2.  Denumirea achiziţiei: Accesul pe o perioadă de un an de zile la site-ul www.goanimate.com 

3. CPV: 64216200-5 

         

4. Descrierea contractului/comenzii: 

      Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în acordarea accesului pe o perioadă de un an de zile 
la site-ul www.goanimate.com pentru 6 conturi online(seats) GoAnimate GOPREMIUM.  
 

Valoarea estimata fara TVA : 16.000,00  Lei 

 

5. Condiţii contract/comandă: 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în prestarea de servicii de acces pe o perioadă de un 
an de zile la site-ul www.goanimate.com pentru 6 conturi online(seats) GoAnimate GOPREMIUM. 
Perioada de un an de zile curge de la data permiterii accesului la site-ul www.goanimate.com.            

Termenul de prestare a serviciilor, respectiv acordarea accesului la site-ul 
www.goanimate.com: maxim 3(trei) zile lucrătoare de la transmiterea Comenzii. Perioada de un an 
de zile curge de la data permiterii accesului la site-ul www.goanimate.com. 
      
      Prestatorul trebuie să pună la dispoziția ANCOM o persoană de contact. 
      
      Prestatorul trebuie să facă dovada acordului de re-vânzare exprimat în scris (inclusiv prin email) de 
către deținătorii site-ului mai sus menționat. 
 
      Pentru nerespectarea termenului de prestare a serviciilor, se vor percepe penalităţi de întârziere în 
cuantum echivalent cu 15% din valoarea totală a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, 
până la acordarea accesului la siteul www.goanimate.com, 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.   
      Penalitățile ce nu pot fi deduse din preț vor fi achitate de către prestator în termen de 10 (zece) 
zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM. 
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Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, şi va include toate 
costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei 
achiziţii. 

 Conditii de plată: : Plata se va efectua după acordarea accesului la site-ul www.goanimate.com, 
în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, prin ordin de plată în contul de trezorerie al 
prestatorului.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM. 
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 

030925, Mun. Bucuresti. 
Nu se admite efectuarea de plăți în avans. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 
6. Criterii de adjudecare:  

     Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de 
Achizițiilor Publice (SEAP) care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel 
mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
7. Informații suplimentare: 

     Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „acces site www.goanimate.com ANCOM” până la data de 
03.04.2018 (inclusiv).  
     Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub altă 
denumire decât cea de „acces site www.goanimate.com ANCOM” sau după data de 03.04.2018 nu 
vor fi luate în considerare. 

    După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea acesteia prin 
e-mail la adresa: mihaela.badea@ancom.org.ro. 
   Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.04.2018. 

 
    Solicitarea de oferte poate fi vizualizate în întregime pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice. 
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