
 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 

Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal: 031072, 

intenţionează să achiziţioneze servicii de recuperare date de pe un HDD extern defect. 
 

Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  Gabriela 
Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 

 

           Tip anunt: Cumparare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

 Comanda scrisă va avea ca obiect executarea de către prestator a serviciilor de recuperare date de 

pe un HDD extern defect. 
 

3. CPV: 72251000-9 

 

4. Descrierea contractului:  Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în recuperarea datelor, in 

proportie de minim 70%, de pe un HDD extern defect. 

Caracteristicile HDD: Hard extern Western Digital, model WDBACW0020HBK-04, capacitate 2TB (date 

stocate 1,2 TB) 

 In urma diagnosticarii efectuate de un laborator de recuperare date, s-a constatat faptul ca 

hard-ul prezinta deteriorari la nivelul capetelor de citire si deteriorari de suprafata. Ofertantul poate veni 

la sediul Autoritatii Contractante pentru a-si face propria diagnosticare pana la data limita de depunere a 

ofertelor. 

 Pentru livrarea datelor, Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Prestatorului un HDD 

functional. 

 Prestatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor existente pe echipamentul 

receptionat in service. 

 In caz de nerecuperare date (minim 70%)  nu vor exista costuri din partea Autoritatii 

Contractante. 

   

5. Valoarea estimata fara TVA  - 1500,00 Lei 

6. Condiţii contract: 

 În ofertă se va preciza termenul efectiv de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 10 

(zece) zile lucratoare de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM - DRB si a receptionarii  in 
service a HDD defect. 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie. 
 Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din 

valoarea prezentei comenzi, 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, prestatorul are obligaţia de a le plăti 

în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 
 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi 

nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
 Prezentarea propunerii financiare:  Oferta finaciară se va face în lei/serviciu recuperare date. Preţul 

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. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac obiectul 

prezentei achiziţii. 
 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian Blaga, Nr. 
4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 

Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor.  

Plata  facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer bancar 

în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.  

Nu se vor efectua plăţi în avans. 

7. Condiţii de participare: 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
- 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; 

- 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. 

 

8. Criterii de adjudecare:  

 Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai 

scăzut in Lei, fara TVA.  

 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data 16.12.2016 (inclusiv), prin fax la nr 021.323.31.97 sau prin email 

la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM 
- DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3. 

 Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 16.12.2016  (inclusiv), 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 16.01.2017 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, 

sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 

  
   


