In atentia operatorilor economici interesati,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925, intentioneaza sa
achizitioneze doua publicatii de specialitate (carti).
Punct de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel. 0372.845.377,
Fax: 0372.845.402, in atentia: Cristiana Mihaela STOIAN, email: cristiana.stoian@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achizitiei:
Comanda scrisa avand ca obiect furnizarea a doua publicatii de specialitate (carti).
3. CPV: 22113000-5
4. Descrierea contractului:
Produsele ofertate trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
Produs

Caracteristici

Carte de specialitate
Cod CPV: 22113000-5
Carte de specialitate
Cod CPV: 22113000-5

„Carrier-Grade VoIP”, editia a III-a tiparita, autor
Richard Swale
„IP Technology Interconnection Reference:
Challanges, Models, and Engineering”, editia I
tiparita, autori Mohamed Boucadair, Isabel
Borges, Pedro Miguel Neves, Olafur Pall Einarsson

Cantitate

Valoare
estimată
in Lei,
la care se
adaugă TVA

1 buc.

220,00

1 buc.

500,00

5. Valoarea totală estimată fără TVA: 720 Lei.
6. Conditii contract:
In oferta se va preciza termenul de livrare al produselor, care nu trebuie sa fie mai mare de
30 (treizeci) zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii scrise de catre ANCOM.
Pentru depasirea termenului asumat, furnizorul va datora penalitati de intârziere de 0,15%
din valoarea prezentei comenzi, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzătoare a oricarei obligatii, penalitati ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre
ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intârziere.
In cazul in care penalitatile de intârziere nu pot fi deduse din pret, furnizorul are obligatia de
a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Locul de livrare al produselor: sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2,
sector 3.
Furnizorul garanteaza Achizitorului faptul ca produsele furnizate nu incalca si nu vor incalca
in vreun fel drepturile vreunei terte părti.

Prezentarea propunerii financiare: Pretul ofertei trebuie exprimat in Lei, cu si fără
TVA, si va include toate costurile ofertantului, directe si indirecte, legate de livrarea produselor
care fac obiectul prezentei achizitii.
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat.
Oferta trebuie să contină si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile precizate
in prezenta solicitare de ofertă.
Conditii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea
Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod postal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după receptia produselor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita si acceptata de ANCOM.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data receptiei produselor.
In situatia in care factura este primită după receptia 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 plăti in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Conditii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
- in copie, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a
acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are
pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 10.02.2016 (inclusiv), ora 16:00, prin fax la nr
0372.845.402 sau prin email la adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str.
Delea Noua, Nr. 2.
Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 10.02.2016 (inclusiv), ora
16:00, nu va fi luata in considerare.
In cazul in care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie sa
prezinte oferta in plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plic se va mentiona „In atentia Departamentului Achizitii ANCOM/
Serviciul Achizitii Operationale”. Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus,
ANCOM nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 09.03.2016.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

