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 5 (cinci) receptoare modulații digitale (cod CPV: 323442008).
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/481;
- În atenţia: Elena TURCATA sau Cristina SCURTU, E-mail: elena.turcata@ancom.org.ro sau
cristina.scurtu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunt: Cumpărare directă
1.

Tip contract: Furnizare

2.
Denumirea achiziţiei: 5 (cinci) receptoare modulații digitale (cod CPV:
32344200-8), în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
3. CPV: 32344200-8
4. Descrierea contractului
Obiectul contractului constă în livrarea a 5 (cinci) receptoare modulații digitale (cod CPV:
32344200-8), conform cerințelor detaliate în Anexa 1- Caietul de sarcini la prezenta Solicitare de
oferte.
5. Valoarea estimată fără TVA: 36.000,00 Lei.
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor: maxim 120
(unasutădouăzeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM.
Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție
cantitativă şi calitativă a tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui
termen.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, 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 lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
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Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele livrate nu încalcă şi nu vor încălca în
vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii tehnice: se vor specifica marca, modelul și producătorul
produselor pentru a se putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate. De asemenea, la ofertă se
vor atașa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste clar
încadrarea în specificațiile tehnice și în condițiile minimale impuse produselor (se admite ca aceste
documente să fie prezentate în limba română sau engleză).
Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
contractului.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către Furnizor în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise
de Furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție
cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans și/sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la Furnizor la Achizitor la
data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă şi calitativă a tuturor
produselor.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea Furnizorul: Se va prezenta:
- 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.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta şi
care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut în
Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor
solicitate prin prezenta.
În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condiṭiile solicitate prin prezenta, ANCOM
va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care
are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
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prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineṣte
toate cerinṭele solicitate prin prezenta.
* Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun
ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal,
inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016
(“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin
prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și
derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de
Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Receptoare modulații digitale”, până la data de
01.03.2019 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „Receptoare modulații digitale”, sau după data de
01.03.2019 (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: elena.turcata@ancom.org.ro sau
cristina.scurtu@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 01.06.2019.
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.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1.
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Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Oferta care nu respectă
cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi
respinsă.
Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit
procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la
standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce
urmează a fi ahiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent».
1.

OBIECTUL ACHIZIṬIEI:

1.1.

DENUMIRE: Receptor modulații digitale

1.2.

cod CPV : 32344200-8 – Receptoare radio

1.3.

CANTITATE: 5 (cinci) receptoare, în conformitate cu configuraţia şi cerinţele
minime obligatorii prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

2. CERINŢE/ SPECIFICAŢII/ CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
Cele cinci receptoare propuse pentru achiziționare trebuie să îndeplinească următoarele
condiții tehnice generale enumerate mai jos și în mod special să fie prevăzute cu capabilitatea de
identificare automată a următoarelor tipuri de modulații digitale din care enumerăm, fără a ne
limita la acestea, următoarele: 4FSK, 2X-TDMA, GMSK, C4FM folosite în cadrul tehnologiilor
proprietare de genul NXDN™, D-STAR™, ALINCO-EJ-47U, YAESU, DIGITAL CR, dPMR™, DMR,
MOTOTRBO™, KENWOOD®.
Condițiile tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească aceste receptoare
sunt:


Tip receptor

– 100 kHz ~ 18 Mhz – conversie directă,
18 MHz ~ 180 MHz – superheterodină dublă conversie,
180 MHz ~ 1300 MHz – superheterodină triplă conversie;



Banda de frecvențe recepționabilă

– 100 kHz – 1300 MHz;



Modulații analogice recepționabile

– AM, FM, USB, LSB, CW;



Modulații digitale recepționabile

– 4FSK, GMSK, C4FM;



Tipuri de tehnologii proprietare identificabile,din care enumerăm, fără a ne limita la
acestea:

– NXDN™, D-STAR™, ALINCO-EJ-47U,
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YAESU, DIGITAL CR, dPMR™, DMR,
MOTOTRBO™, KENWOOD®.


Lățime filtru frecvență intermediară – 200 Hz, 500 Hz, 1.8 kHz, 2.6 kHz,
3.8 kHz, 5.5 kHz, 6 kHz, 8 kHz, 15 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 200 kHz;



Tensiune alimentare



Stabilitate referință de frecvență

– 10,8 – 16,0 VDC;
– ± 2,5 ppm după 5 minute

funcționare;


Conector intrare RF

– BNC , impedanță 50 ohmi;



Nivel maxim intrare

– 0 dBm;



Sensibilitate

– 530 kHz ~ 17.99999 MHz – 0,71 µV tipic,
– 18 MHz ~ 1300 MHz – 0,32 µV tipic;



Capabilitate de conectare cu PC-ul



Stocare de tip interna SD/SDHC;



Temperatură de lucru



Dimensiuni

– port micro-USB;
– 0 ~ 50 °C;

– 178 mm lățime,
–

50 mm înălțime,

–

215 mm adâncime;



Greutate



Ieșire de discriminator pentru decodoare externe;



Posibilitate update firmware via card SDHC;



Fiecare receptor va fi livrat împreună cu următoarele accesorii:

– aproximativ 1,5 kg;

-

Sursă alimentare

-

Antenă telescopică

-

Card SDHC 4GB.

3. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
3.1. Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite.
3.2. Se vor specifica marca, modelul și producătorul produselor pentru a se putea verifica
îndeplinirea cerințelor solicitate. De asemenea, la ofertă se vor atașa documente de la producător
în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste clar încadrarea în specificațiile tehnice și în
condițiile minimale impuse produselor (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba
română sau engleză).
3.3. Termenul de livrare a tuturor produselor: maxim 120 (unasutădouăzeci) zile
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți. Termenul de livrare se
consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție a tuturor produselor este semnat
fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
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3.4. La livrare produsele vor fi însoțite de cel puțin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă;
- certificate de garanție;
- declarație de conformitate/certificat de calitate.
-manuale de utilizare şi întreţinere în limbile română sau engleză (imprimate sau pe stick
USB).
3.5. Locul de livrare a tuturor produselor: sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poștal 030925, București.
3.6. Perioada de garanție acordată produselor: minim 24 (douăzecișipatru) de luni, care
curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a tuturor produselor, în
condițiile prevăzute în contractul de furnizare.
3.7. În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produselor
furnizate în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri
pentru achizitor; în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor produselor depășește 30
(treizeci) 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 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 menționat la punctul 4.5,
în condițiile de mai sus, sunt în sarcina furnizorului.
3.8. Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la furnizor la achizitor la
data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a tuturor produselor.
3.9. 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.
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