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 4 (patru) module SFP pentru switch Cisco WS-C290X-24PS-L (cod CPV: 324200003)
Punct de contact: Departamentul Achiziţii Operaționale/Biroul Investiţii, Tel. +40
372845398/341;
În atenţia: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro,
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.
Tip anunţ: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei: îl constituie furnizarea de 4 (patru) module SFP pentru switch Cisco WSC290X-24PS-L
3. Cod CPV: 32420000-3 – Echipament de rețea (Rev. 2)
4. Descrierea contractului:
Pentru cele două switch-uri Cisco WS-C2960X-24PS-L din sediul ANCOM DR București vor
fi livrate patru module GLC-SX-MMD - 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF,
850nm, DOM sau echivalent/compatibil.
În cazul ofertării de module echivalente/compatibile ofertantul va trebui să probeze
compatibilitatea între modulele livrate și switch-ul existent prin documente oficiale de la ambii
producători (producătorul modulelor și producatorul switch-ului Cisco) care să ateste
compatibilitatea între ele.
Se va specifica producătorul si modelul modulelor ce fac obiectul ofertei. Se va preciza in
mod clar Part Number-ele componentelor ofertate și se vor prezenta fișele tehnice emise de
producător pentru componentele ofertate. Toate cerințele solicitate trebuie să fie probate de fișa
tehnică a producătorului acestor componente sau o fișă tehnică emisă de un laborator acreditat.
Simpla asumare a ofertantului nu probează îndeplinirea cerințelor tehnice solicitate
componentelor. Se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză.
5. Valoarea estimată, fără TVA: 17.760,00 RON
6. Condiţii contract:
- In ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor care nu trebuie să fie mai
mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către
ANCOM. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de receptie
a tuturor produselor este semnat fără obiectiuni până la expirarea acestui termen.

Pentru depăsirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalităti de întârziere de
0,15% din valoarea totala a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de către
ANCOM din obligaţiile de plată a pretului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalitătile de întârziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligaţia de a
le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM.
- Perioada de garantie acordată produselor: minim 36 (treizecisisase) de luni (on-site),
care curge de la data semnării fără obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativă si
calitativă a tuturor produselor, în condițiile prevăzute în comanda transmisă.
- În perioada de garantie furnizorul are obligația de a remedia defectiunile produselor furnizate
în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor; în
cazul în care componenta nu poate fi reparată în termenul de 3 (trei) zile lucrătoare, furnizorul
va asigura beneficiarului o componentă temporară identică cu cea livrată inițial sau superioară;
înlocuirea temporară nu va depăși 40 (patruzeci) de zile calendaristice;
în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor produselor depășește 40 (patruzeci) de zile
lucrătoare de la notificare, precum și în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor
produselor furnizate, furnizorul are obligația de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele
noi, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului;
produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii
acestora, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție
cantitativă și calitativă a produselor la locul de livrare.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate, incluzând fără
limitare preluarea, predarea și transportul de la și la sediul achizitorului, în condițiile de mai sus,
sunt în sarcina furnizorului.
- Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la furnizor la achizitor la data
semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor
produselor.
- Produsele vor fi noi și nefolosite.
- Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă
față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi
extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în
aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele rămân în
proprietatea achizitorului.
-

Produsele vor fi însotite de următoarele documente :
- certificate de garantie.

- Locul de livrare a tuturor produselor: sediul ANCOM Directia Regională Bucuresti din Strada
Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Cod postal 031072, Bucuresti.
7. Prezentarea propunerii financiare:
Pretul trebuie exprimat în Lei, cu si fără TVA si va include toate costurile ofertantului directe si
indirecte legate de încheierea si executarea comenzii.
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
- 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 în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită si acceptată
de ANCOM, în contul de Trezorerie al furnizorului, numai după semnarea fără obiectiuni a
procesului-verbal de receptie a tuturor produselor.
În situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiectiuni a procesului-verbal de
receptie a tuturor produselor.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30
(treizeci) de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăti în avans sau plăti partiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Pentru depăsirea termenului de plată, cuantumul penalitătilor de întârziere este de 0,15% pentru
fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
- în copie lizibilă, certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare în conformitate
cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în Registrul
Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si
completările ulterioare.
Oferta trebuie să conţină şi declaratia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile precizate în prezenta
solicitare de ofertă.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic
de Achizitii Publice (SEAP) care îndeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are
pretul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scăzut în Lei,
fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor
solicitate prin prezenta.
În situatia în care ofertantul în cauză îndeplineste conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va
îndeplini formalitătile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si va
utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care are
pretul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situatia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul pret în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta, această actiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineste
toate cerintele solicitate prin prezenta.
10. Informaṭii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „module SFP pentru switch Cisco WSC290X-24PS-L – 4 (patru) bucăti” (cod CPV: 32420000-3), până la data de 14.11.2017
(inclusiv).

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum si cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „module SFP pentru switch Cisco WS-C290X-24PS-L- 4
(patru) bucăți” (cod CPV: 32420000-3), sau după data de 14.11.2017 (inclusiv), nu vor fi luate
în considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea acesteia
prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa paula.stoian@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail
conform celor de mai sus.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 09.02.2018.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro secţiunea Anunţuri/Anunţuri publice - Achiziţii publice şi în SEAP la adresa

www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunţuri.

