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 accesul pentru o perioadă de 12 luni la actualizări și patchuri pentru licențele Global Mapper (5 licențe), versiunea 18.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaționale, telefon: 0372.845.571,
în atenţia: Simona PUIU, email: simona.puiu@ancom.org.ro.
1. Tip anunt: Cumpărare directă
2. Tip contract: Furnizare
3. Denumirea achiziţiei:
Obiectul prezentei achiziții îl constituie accesul la actualizări și patch-uri pentru licențele
Global Mapper (5 licențe).
4. Cod CPV: 48326000-9
5. Descrierea Comenzii:
Licența: Global Mapper, versiunea 18.
Se va asigura accesul la ultimele actualizări de versiuni ale aplicației, cât și asistență tehnică
de la Furnizor, pentru o perioadă de 12 luni de la subscripție.
6. Valoarea totala estimată, fără TVA: 10.000,00 lei, fără TVA.
7. Condiţii Comandă:
- în ofertă se va preciza termenul de livrare, care nu trebuie să fie mai mare de 10
(zece) zile lucrătoare de la data primirii Comenzii transmise de către ANCOM. Termenul
de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție privind
acordarea accesului este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Pentru depășirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalităși de întârziere de
0,15% din valoarea totală a Comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse
și reținute de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate
prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi
deduse din preț, Furnizorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile
lucrătoare de la solicitarea ANCOM;
- Locul de livrare: electronic la adresa de e-mail: mihai.chivu@ancom.org.ro.
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Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsul furnizat nu încalcă și nu va încălca în
vreun fel drepturile vreunei terțe părți.
Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea şi executarea
Comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării Comenzii.
Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al

ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate
în prezenta solicitare de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.

Condiții de plată: Plata prețului se va efectua de către ANCOM către Furnizor în contul
deschis de acesta la Trezorerie.
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 și
acceptată de ANCOM, numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a
acordării accesului.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în
termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de
recepție a acordării accesului.
În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal
de recepție a acordării accesului, 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 plăţi în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic
de Achizitiilor Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are
prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut, în Lei, fără
TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta.
În situatia în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM
va îndeplini formalitățile referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică aprobate prin HG
nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la
aceasta oferta care are pretul cel mai scazut în Lei, fara TVA.
În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul SEAP următorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate,
această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele
solicitate prin prezenta.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „Acces la actualizări și patch-uri
pentru licențele Global Mapper”, pana la data de 03.04.2019 (inclusiv).
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Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub
altă denumire decât cea de „Acces la actualizări și patch-uri pentru licențele Global
Mapper” sau după data de 03.04.2019 (inclusiv) nu vor fi luate în considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea
acesteia pe e-mail la adresa: simona.puiu@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin e-mail,
conform celor de mai sus.
Oferta trebuie sa fie valabilă cel putin pana la data de 03.06.2019.
Solicitarea de oferte împreuna cu Anexa 1 pot fi vizualizate în întregime pe pagina de
internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunțuri/achiziții publice.
Notă GDPR: 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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e
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 achizitia privind accesul pentru o perioadă de
12 luni la actualizări și patch-uri pentru licențele Global Mapper (5 licențe), versiunea 18 (cod CPV:
48326000-9), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate
cerintele/conditiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatu(a) declar că informatiile 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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