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 un echipament wireless de tip acces-point (cod CPV:
32418000-6).
- Punct de contact: Direcția Achiziţii și Contractări/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: 1 (un) echipament wireless de tip acces-point (cod
CPV: 32418000-6), în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei
solicitări.
3. CPV: 32418000-6
4. Descrierea contractului
Obiectul contractului constă în livrarea unui echipament wireless de tip acces-point (cod
CPV: 32418000-6), conform cerințelor detaliate în Anexa 1- Caietul de sarcini la prezenta
Solicitare de oferte.
5. Valoarea estimată fără TVA: 8.000,00 Lei.
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produsului: maxim 60 (șaizeci) 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 recepție a produsului 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 produsul livrat nu încalcă şi nu va încălca în
vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii tehnice: se va specifica detaliat modelul şi producătorul produsului
ofertat; de asemenea, la propunerea tehnică se vor ataşa documente de la producător în copie
(file de catalog, prospecte verificabile online în spațiul Internet) care să ateste încadrarea în
specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse produsului (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 a produsului. 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 a
produsului.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție a produsului, 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 a produsului.
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 care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel
mai scăzut în Lei, fără TVA.
* 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.
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9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 10.07.2019 (inclusiv), prin una dintre următoarele
modalități:
• depunere direct sau prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. București, Cod
poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2,
• fax: 0372 845 402
• email: elena.turcata@ancom.org.ro.
În cazul depunerii directe sau prin poștă, Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în
plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea,
pe plic se va menționa denumirea achiziției - „1 echipament wireless de tip acces-point (cod
CPV: 32418000-6)”, precum și „In atentia Direcția Achiziţii și Contractări/Serviciul Investiţii”.
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 10.07.2019 (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 10.10.2019.
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 și Anexa nr.2.
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Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnicã.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici inferioare celor 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 achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent».
I. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: îl constituie livrarea unui echipament access-point
(cod CPV: 32418000-6) în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în prezentul Caiet
de sarcini, în scopul extinderii zonei de acoperire cu semnal WI-FI a întregului spațiu din cadrul
sediului OJ Argeș și a asigurării capacității de conectare la rețeaua de date ANCOM a tuturor
echipamentelor.

II. SITUAŢIA EXISTENTĂ
În dotarea Oficiul Județean Argeș funcționează un echipament wireless de tip access point Cisco
AIR-CAP3702I-E-K9. Zona de serviciu a acestui echipament nu acoperă întreaga suprafață utilă a
sediului respectiv. Ca urmare a acestui lucru este necesară achiziționarea unui nou echipament
care să lucreze în tandem cu cel aflat în producție. Echipamentul va fi integrat in sistemul wireless
din rețeaua ANCOM ce este gestionat de controlerul Cisco 5500. În felul acesta va fi acoperită
întreaga suprafață a sediului Oficiului Județean Argeș..
III. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

III.1. DENUMIREA ȘI CANTITATEA:
o

echipament access-point – 1 bucată.

Echipamentul livrat trebuie sa fie nou, nefolosit, sigilat și nu se acceptă un echipament
„second-hand” sau „refurbished”.

III.2 CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
Caracteristici tehnice minime pentru access-point – 1 bucată.
Se va livra un echipament de tip acces-point având caracteristicile minimale obligatorii din
tabelul de mai jos:
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acces-point
ANCOM Tip
OJ AG
1
Nr. Buc.
AP
Specificații Format si dimensiuni:

- kit montare pe perete și pe tavan;
- se va livra cu toate elementele necesare pentru montare;
- culoare albă;
Interfețe:
- 1 port pentru management
- 2 x 100/1000BASE-T autosensing RJ45 active;
- port USB
Performanțe echipament:
integrare cu controlerul wireless Cisco 5500
802.11 a/b/g, 802.11n, 802.11ac wave2;
antenă internă pentru 2.4GHz;
antenă internă pentru 5 GHz;
tehnologie de otimizare WLAN MIMO;
rată de transfer wireless maximă 2300 Mbps per radio;
posibilitatea de rulare cu două canale radio în 5 GHz;
Memorie :
1024 MB DRAM
256 MB flash
Caracteristici incluse:
Advanced Encryption Standards (AES)
WI-FI Protected Access2 (WPA2)
Conformitate radio cu standardul european
EAP-Transport Layer Security (TLS)
EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)
Echipamentul trebuie să fie suportat pentru administrare din Soluția
de Management a Echipamentelor de Comunicații existentă la nivelul
Beneficiarului (Cisco Prime Infrastructure) si se va include si licenta
necesara pentru integrarea acestuia.
Management:
Configurare CLI, telnet, consolă, SSH
Autentificarea, autorizarea și trasabilitatea acțiunilor efectuate de
utilizatori printr-un server AAA extern, dar și autentificarea, autorizarea și
trasabilitatea acțiunilor efectuate la nivel local.
Alimentare cu energie electrică:
802.3at PoE+, indicator alimentare;

Livrarea echipamentului access-point revine furnizorului.
III.3 Servicii auxiliare
Nu este cazul
IV. ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII
IV.1. Perioada de garanţie acordată produselor: – minim 36 (treizecişişase) de luni, care va
curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a produsului.
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IV.2. În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produsului
furnizat în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor; în
cazul în care, perioada de rezolvare a defecţiunilor produsului depăşeşte 3 (trei) zile lucrătoare de
la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor produsului
furnizat, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, identic cu cel
defect sau cu performanţe superioare, de la același producător, cu titlu definitiv, fără a solicita
costuri achizitorului. Produsul înlocuit va fi livrat la sediul Directiei Regionale Bucuresti şi va
beneficia de o nouă perioadă de garanţie de minim 36 de luni care curge de la data înlocuirii
acestuia, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie.
Intervenţiile și reparaţiile în perioada de garanţie se efectuează, de regulă în timpul programului de
lucru al ANCOM. Prin acordul părţilor se poate stabili ca reparaţiile să se efectueze și la sediul
furnizorului.
Timpul de răspuns la sesizări: 1 zi lucrătoare (la punctul unic de contact oferit de furnizor).
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produsului, conform fișei
produsului/produselor, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la şi la locațiile
achizitorului în condițiile menționate mai sus sunt în sarcina furnizorului.
Pe toată perioada de garanție de minim 36 de luni, furnizorul va oferi asistență tehnică pentru
reconfigurări sau alte activităţi specifice de configurare și mentenanță a echipamentului, in afara
celor oferite de producator. Asistența va putea fi acordată şi de la distanta (remote) dacă această
variantă este posibilă.
Furnizorul trebuie să asigure suport și garanție direct pe site-ul producătorului. Pe toată
perioada garanției, se va oferi personalului beneficiarului acces direct la site-ul producătorului
pentru descărcarea de actualizari software pentru echipamentul ofertat și pentru deschiderea de
cazuri de asistență tehnică în caz de bug-uri sau alte probleme.
Furnizorul trebuie cala finalizarea fiecărei intervenții prin care s-au remediat problemele
semnalate să executa probe funcționale ale echipamentului reparat sau înlocuit, în prezența
reprezentanților beneficiarului (local sau de la distanță).
Pe toata durata garanției, furnizorul va trebui să asigure administratorilor sistemului din ANCOM
următoarele:
• Accesul pe site-ul producătorului pentru descărcarea de actualizări de firmware sau alte
componente software al echipamentului livrat;
• Acces pe site-ul producătorului la baza de cunoștințe (knowledge base) pentru
echipamentul supus contractului în vederea rezolvării cat mai rapide a unor deficiențe deja
cunoscute la producător;
• Acces pe site-ul producătorului, în secțiunea de suport, pentru deschiderea de tichete, din
contul ANCOM, în vederea remedierii defecțiunilor pentru echipament si componentele
hardware ale acestuia;
• Drept de instalare a oricărei versiuni dezvoltate de producător a componentelor software al
echipamentului hardware livrat pe toata perioada contractului;
Drept urmare, înainte de semnarea procesului verbal de recepție, furnizorul va trebui să facă
dovada existentei suportului corespunzător echipamentului livrat în contul ANCOM la producător
fapt ce va atesta dreptul de descărcare și utilizare a componentelor software al echipamentului
hardware prezent în contul ANCOM, în conformitate cu schema de licențiere a producătorului.
Detaliile privind contul ANCOM la producător vor fi furnizate după semnarea contractului.
IV.3. Termenul de livrare: - maximum 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului
de către ambele părţi; termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal
de recepţie a produsului este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestuia;
Programul de lucru al ANCOM este următorul: L,M,M,J - 8:30 - 17:00, V - 8:30 - 14:30.
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Furnizorul se obligă să notifice Achizitorului data si ora incepand cu care poate sa faca livrarea
produsului. ANCOM se angajeaza sa stabileasca de comun acord cu furnizorul o data si ora pentru
livrare, data care sa fie cuprinsa in urmatoarele 5 zile lucratoare de la momentul notificarii. În
urma livrării produsului va fi încheiat proces-verbal de predare primire. Acest proces verbal nu
atestă transferul dreptului de proprietate și a riscurilor către ANCOM și nu îndreptățeste la plată pe
Furnizor. În baza procesului verbal de predare primire, ANCOM primește doar în custodie produsul
livrat și răspunde pentru pierderea sau deteriorarea acestora conform regulilor comune aplicabile
depozitului sau ca urmare a folosirii produselor cu altă destinație decât pentru urmărirea derulării
contractului.
ANCOM se angajeaza ca in urmatoarele 5 zile lucratoare de la data livrarii produselor sa efectueze
receptia care se finalizează prin încheierea procesului verbal de recepție. Termenele de 5 zile
lucrătoare prevăzute mai sus sunt incluse în termenul de livrare, de maximum 60 zile calendaristice
și trebuie avute în vedere de către furnizor în derularea contractului
IV.4. Se vor specifica detaliat modelul şi producătorul produsului ofertat; de asemenea, la
propunerea tehnică se vor ataşa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte
verificabile online în spațiul Internet) care să ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în
condiţiile minime impuse produsului (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba
română sau engleză).
IV.5. Locul de livrare a produsului
Echipamentul va fi livrat la sediul ANCOM - Direcția Regională București: Str. Lucian Blaga nr. 4,
bloc M 110, tronson I, sector 3, București.
IV.6. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la livrarea echipamentului următoarele
documente/certificate:
- certificat de garanţie.
- aviz de însoţire marfă.
IV.7 Operatorii economici si subcontractantii acestora (daca este cazul) au obligația de a
respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în
domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii
Europene, legislația natională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile
internaționale în aceste domenii. In acest sens, informații detaliate pot fi obtinute de la:

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și
Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/).

IV.8 Dreptul de proprietate asupra produsului furnizat, se transferă de la furnizor la ANCOM
împreună cu riscul contractului, la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a
produsului.
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

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

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția unui echipament wireless de tip
acces-point (cod CPV: 32418000-6), 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)
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