In atentia operatorilor economici interesati,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
(ANCOM), cu sediul în Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925,
intentioneaza sa achizitioneze 4 licente Emsisoft Emergency Kit Pro (cod CPV: 48761000-0).
Punct de contact: Departamentul Achizitii / Serviciul Achizitii Operationale , Tel. +40 372845
612 sau 579 in atentia: Codruta Meran, E-mail: codruta.meran@ancom.org.ro, Fax: +40 372 845
599/402
1.Tip anunț: Cumparare directa
2.Tip contract: Furnizare
3. Denumirea: 4 licente Emsisoft Emergency Kit Pro
4. CPV : 48761000-0
5. Descrierea contractului
Obiectul achizitiei: Il constituie furnizarea a 4 licențe Emsisoft Emergency Kit Pro pentru 250
de calculatoare scanate pentru 1 an, sau echivalent.
CARACTERISTICI SI CERINTE MINIME OBLIGATORII:
Produsul licente Emsisoft Emergency Kit Pro, sau echivalent, va trebuie să:
- asigure efectuarea operatiilor de interventie pentru actiunile de devirusare printr-un
instrument sofware portabil, cu functionare independenta, compatibil cu actualele sisteme.
- sa fie compatibil cu urmatoarele sisteme de operare Windows 7,8,10, Windows Server
2008, 2012.
-sa detecteze aplicatii malitioase de tipul: Viruses, Trojans, Spyware, Adware, Worms,
Dialers, Keyloggers.
- sa permita lansarea de comenzi de lucru si in mod linie de comanda.
- sa asigure actualizarea semnaturilor necesare in momentul punerii in functie a deviceului.
Produsele software vor fi livrate individual pe suport optic (CD/DVD), astfel incat, la livrarea
fiecarui produs software, furnizorul trebuie sa prezinte cel puţin:

- un CD/DVD original, la pachet sigilat al producatorului sau,
- un CD/DVD din partea furnizorului, in cazul in care producatorul software-ului ofera
produsul numai prin descărcare de pe site-ul lui.
Furnizorul are obligatia de a prezenta la livrarea produsului un document care conține
cheia/codul de activare sau numarul serial necesar licentierii produsului software livrat, care
poate fi in original sau emis/descarcat online de la producator si care atesta dreptul de utilizare
perpetua, nelimitata si neexclusiva a software-ului.
6. Valoarea estimata fara TVA: 1.800,00 Lei
7.Conditii contract:
Conditii de livrare: In oferta se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor,
care nu trebuie sa fie mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii
comenzii transmise de catre ANCOM. Termenul de livrare se considera respectat in masura in
care procesul-verbal de receptie cantitativa si calitativa a tuturor produselor este semnat fara
obiectiuni pana la expirarea acestui termen.
Penalitati:Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de
intarziere de 0,15% din valoarea comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzatoare 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
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.
Locul de livrare a tuturor produselor este sediul ANCOM din strada Delea Nouă,
Nr. 2, Sector 3, Cod postal 030925, Bucuresti.
Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei, cu si fara 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 pe toata perioada derularii contractului.
Conditii de plata: Plata pretului se va efectua de catre ANCOM catre furnizor in contul
deschis de catre acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3,
Cod postal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua in lei, numai dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal
de receptie cantitativa și calitativa a tuturor produselor. Plata se va efectua in baza facturii
transmise de furnizor, primita si acceptata de ANCOM.
In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie
cantitativa si calitativa a tuturor produselor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal
de receptie cantitativa si calitativa a tuturor 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 plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.

8.Conditii de participare
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, in conformitate cu modelul din Anexa nr.1.

9.Criterii de adjudecare:
Va fi selectata oferta depusa în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si
care are pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA.
Ofertantului care a introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul total cel mai
scazut in Lei, fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse in 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 aceasta
oferta care are pretul cel mai scazut in Lei, fara TVA.
In situatia in care in urma verificării documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu
indeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus in
catalogul electronic din SEAP urmatorul pret in Lei, fara 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 in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „ 4 licențe Emsisoft Emergency Kit
Pro (cod CPV: 48761000-0)”, pana la data de 17.04.2018.
Ofertele care nu sunt depuse in catalogul electronic din SEAP, precum si cele depuse în
SICAP sub alta denumire decat cea de „4 licențe Emsisoft Emergency Kit Pro (cod CPV:
48761000-0)” sau dupa data de 17.04.2018 nu vor fi luate in considerare.
Dupa depunerea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea
acesteia prin e-mail la adresa: codruta.meran@ancom.org.ro.
Oferta trebuie să fie valabila cel putin pana la data de 01.07.2018.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice si in SEAP la adresa http://sicap.elicitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri.
Anexa la prezenta solicitare: Anexa nr.1.

Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „4 licențe Emsisoft Emergency
Kit Pro (cod CPV: 48761000-0)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii
din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă
toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

