
 
 
 
 
 
 
 
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 patch-uri pentru 
licențele PDF Xchange PRO 1000 Users Pack (cod CPV: 48315000-9). 
Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel.  0372.845.377, Fax:  0372.845.402-
599, in atentia: Cristiana Mihaela STOIAN, email:  cristiana.stoian@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 
PDF Xchange PRO 1000 Users Pack (cod CPV: 48515000-9). 

 

4. Cod CPV: 48315000-9 
 

5. Descrierea contractului 

Numele produsului & versiunea: PDF-XChange PRO, Versiunea 6.0.317.1 
Licența: 1000 Users Pack 
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:  12.000,00 lei, fără TVA.  
 

7. Condiţii contract: 
- In ofertă se va preciza termenul de livrare care nu trebuie sa fie mai mare de 10 
(zece) zile calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM. 
Termenul de livrare se considera respectat in masura în care procesul-verbal de recepție a 
produsului este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.  
Pentru depășirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalități de întarziere de 
0,15% din valoarea totală a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întaârziere 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 
calendaristice de la solicitarea ANCOM. 
 

 - Locul de livrare: sediul achizitorului din București, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, cod 
poștal 030925, sau electronic la adresa de e-mail: mihai.chivu@ancom.org.ro. 

 

Furnizorul garantează achizitorului faptul ca produsul furnizat nu încalcă și nu va încălca în 
vreun fel drepturile vreunei terțe părți. 

 
         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 
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 către acesta la Trezorerie. 

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poștal 030925, Mun. București. 

 

Plata prețului 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 
produsului. 

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 produsului. 

În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal 
de recepție produsului, 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 care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 

preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

9. Informații suplimentare: 
 Oferta se va transmite până la data de 27.09.2019 (ora 14:00), prin email la adresa 

cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea 
Nouă, Nr. 2. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 27.09.2019 (ora 14:00), nu 
va fi luată în considerare. 

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să 
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziții și Contractări 
ANCOM/ Serviciul Achiziţii Operaționale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai 
sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 26.10.2019. 
 

Solicitarea de oferte și Anexa nr. 1 pot fi vizualizate în întregime pe pagina de internet a ANCOM 
la adresa www.ancom.org.ro, secțiunea 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.   

 
  
 
 
 
 
 
 
Redactat  



 

 
                                                        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 PDF Xchange PRO 1000 Users Pack (cod CPV: 
48515000-9), 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


