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 1 (una) bucată Placă de captură pentru streaming live (cod CPV:
32223000-2).
Punct de contact: Directia Achizitii si Administrativa/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii,
Tel. +40 372845398/481;
În atentia: Paula STOIAN sau Cristina SCURTU, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro,
cristina.scurtu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.
Tip anunţ: Cumparare directa
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei: Placă de captură pentru streaming live – 1 (una) bucată.
3. Cod CPV:32223000-2 – Aparate de transmisie video (Rev. 2).
4. Descrierea contractului:
Cerinte tehnice minime obligatorii pentru Placă de captură pentru streaming live:

Intrare video
Rezoluții disponibile în
funcție de frame-rate
Compresie video
Protocoale de rețea
Compresie audio
Interfețe de configurare

Caracteristici echipament
1 X HDMI Type-A
480i/p, 576i/p, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.94/60, 1080p
23.98/24/25/29.97/30
H.264, Baseline, Main Profiles
TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP
AAC-LC
- Ecran OLED cu butoane pentru navigare
- Interfață WEB de configurare și control
- Aplicație pentru telefon mobil/tabletă Android și IOS

Stocare înregistrări

-

card SD/SDHC (clasa 6 +), FAT32
stocare USB, FAT32

Conexiuni de date

-

Ethernet: 10/100BASE-T
WiFi: Dual Band 802.11 a/b/g/n
Suport modem USB 3G/4G

Alimentare

6-18V DC (alimentator inclus), acumulator LiIon

Conexiuni și interfețe

-

Intrare HDMI
Port USB
Intrare audio 2 canale
Ieșire audio pentru monitorizare 2 canale

5. Valoarea estimată, fără TVA: 4.000,00 RON
6. Conditii contract:
- In ofertă se va preciza termenul de livrare a produsului care nu trebuie sa fie mai mare de
30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM.
Termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie a
produsului este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen.
Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intarziere de
0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzătoare a oricarei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de către
ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.
In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a
le plati in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM.
- Perioada de garantie acordata produselor: minim 12 (doisprezece) luni, care curge de
la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a produsului, în condițiile prevăzute
în contractul de furnizare. Intervențiile și reparațiile în perioada de garanție se efectuează de
regulă la locația Achizitorului , respectiv Sediul Central ANCOM str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
cod poștal: 030925, codul NUTS: RO321, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM,
adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate
oficial nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili o altă locație sau un alt
interval orar.
În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia orice tip de eroare și/sau
neperformanță și/sau defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsul furnizat în termen
de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la sesizare, fără costuri pentru achizitor.
În cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor depășește 30 (treizeci) zile
calendaristice 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.
Produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanție de 12 (doisprezece) de luni
care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou
proces-verbal de recepție.
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la perioada de garanție,
furnizorul datorează achizitorului penalități de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a
produsului pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile asumate pentru perioada de garanție,
pentru fiecare zi de întârziere.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produsului furnizat, incluzând
fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului în condițiile
menționate mai sus sunt în sarcina furnizorului.
- Dreptul de proprietate asupra produsului furnizat se transferă de la furnizor la achizitor la data
semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de receptie a produsului.
- Produsul furnizat va fi nou și sigilat de producător.
- Produsul va fi însoțit de certificat de garanție.
- Se va specifica modelul și producătorul produselor. La Propunerea tehnică se vor atașa

documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, print pagina web, etc.) care să
probeze clar încadrarea în specificațiile tehnice și în condițiile minime impuse produselor (se
admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză). Simpla asumare a
ofertantului nu este suficienta pentru probarea caracteristicilor tehnice solicitate.
- Locul de livrare a produsului: sediul autorității contractante din strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poștal 030925, București.
7. Prezentarea propunerii financiare:
Pretul trebuie exprimat in 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 toata 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 in lei, in baza facturii transmise de furnizor, primita si acceptata
de ANCOM, in contul de Trezorerie al furnizorului, numai dupa semnarea fara obiectiuni a
procesului-verbal de receptie a tuturor produselor.
In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de
receptie a tuturor produselor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de
receptie a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30
(treizeci) de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
Pentru depasirea termenului de plata, cuantumul penalitatilor de intarziere este de 0,15% pentru
fiecare zi de intarziere din suma ramasa neachitata, fara TVA.
8. Conditii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnica a furnizorului:
- in copie lizibila, 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 functionării persoanelor juridice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Oferta trebuie sa contina si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului
din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate in prezenta
solicitare de oferta.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectata oferta depusa in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic
de Achizitii Publice (SEAP) care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are
pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut in Lei,
fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor
solicitate prin prezenta.

In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va
indeplini formalitatile prevazute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si va
utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această oferta care are
pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu
indeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP urmatorul pret în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta, aceasta actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste
toate cerintele solicitate prin prezenta.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „Placă de captură pentru streaming live”
(cod CPV: 32223000-2), pana la data de 11.03.2019 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt depuse in catalogul electronic din SEAP, precum si cele depuse in
SEAP sub alta denumire decat cea de „Placă de captură pentru streaming live” (cod CPV:
32223000-2), sau dupa data de 11.03.2019 (inclusiv), nu vor fi luate in considerare.
Dupa depunerea ofertei in 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
cristina.scurtu@ancom.org.ro
Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anuntate prin fax sau e-mail
conform celor de mai sus.
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 10.05.2019.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro secţiunea Anunturi/Anunturi publice - Achizitii publice si in SEAP la adresa

www.e-licitatie.ro, sectiunea Publicitate-Anunturi.

