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
upgradeze 5 licențe Global Mapper (32 bit/64 bit), ultima versiune disponibilă la 30 zile înainte de
data limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute la
pct.5. Descrierea contractului şi în condițiile din cuprinsul prezentei solicitări.
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/341;
- În atenţia: Elena TURCATA sau Izabela NASTASE, E-mail: elena.turcata@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
1. Tip anunţ: Cumpărare directă
2. Tip contract: Furnizare
3. Denumirea achiziţiei:
Upgrade 5 licențe Global Mapper(32 bit/64 bit), ultima versiune disponibilă la 30 zile
înainte de data limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu cerinţele minime
obligatorii prevăzute la pct.5. Descrierea contractului şi în condițiile din cuprinsul prezentei
solicitări.
4. CPV: 48326000-9 - Pachete software de cartografie (Rev.2)
5. Descrierea contractului
5.1. CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
Produsul Global Mapper va trebuie să:
- suporte vizualizarea celor mai populare formate de date, inclusiv DLG-O, DRG, DOQ,
DEM, DGN, DXF, SDTS DLG, SDTS DEM, ECW, MrSID, ESRI Shapefiles, E00, MapInfo
MIF/MID, MapInfo TAB/MAP, GTOPO30, TerrainBase, SRTM, ETOPO2, ENVI DEM,
JPG, PNG, BIL, BSQ, BIP, XYZ, Tiger/Line, Arc Vector Coverages, VPF (VMAP, DNC),
S-57, CADRG, CIB, JPEG2000, GIF, NOS/GEO, Garmin PCX5, OziExplorer WPT/PLT,
Zmap Plus Grids
- ofere acces direct la întreaga arhivă de imagini satelitare şi hărţi topografice
TerraServer gratuit, fără a fi necesară părăsirea aplicaţiei.
- suporte vizualizarea 3D a datelor de elevaţie încarcate, inclusiv suprapunerea oricărei
imagini incărcate peste o suprafață tridimensională.
- suporte cele mai noi formate DEM și SDTS DEM, inclusiv DEM-uri decimetrice.
- detașeze, reproiecteze și unească orice combinație de date bitmap, inclusiv DRG.
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aibă suport pentru digitizare: să poată digitiza noi elemente vectoriale (suprafețe,
linii și puncte) prin desenarea acestora cu ajutorul mouse-ului. De asemenea, să
poată edita elemente vectoriale existente. Elementele nou create și cele editate să
poată fi salvate în oricare dintre formatele de export suportate.
aibă suport pentru GPS: să permită suprapunerea în timp real al track-ului unui GPS
conectat la portul serial al calculatorului, peste orice imagine încărcată. În plus, să
permită marcarea de waypointuri și salvarea de trasee.
aibă suport pentru export: să poată exporta atât date vectoriale, cât și date bitmap
sau de elevație într-o varietate largă de formate, să poată uni orice combinații de
seturi de date, indiferent de scală, tip sau proiecția datelor sursă după cum urmează:
 Date vectoriale (ex. DLG, Shapefile, DXF, etc.)
 Formate: AutoCAD DXF, CDF, ESRI Shapefile, Garmin PCX5 TRK si
WPT, Generic ASCII Text, InRoads ASCII, Landmark Graphics,
MapGen, MapInfo MIF/MID, MatLab, NIMA ASC, PLS CADD XYZ
Grid, Surfer BLN, SVG (Scalable Vector Graphic), Tsunami OVR,
USGS DLG-O
 Date raster (Bitmap) (ex. DRG, DOQ, etc.)
 Formate BIL/BIP/BSQ, ECW, GeoTIFF, JPG
 Date de elevație (ex. DEM, etc.)
 Formate: USGS DEM, BIL, GeoTIFF DEM, Surfer Grid (ASCII si
binar), DXF (3D-point, 3D-mesh si 3D-face), XYZ ASCII Grid,
Arc ASCII Grid, PLS CADD XYZ Grid, Float/Grid, RockWorks
Grid, STL, Terragen Terrain, VRML, MapMaker Terrain, Zmap
Plus Grid, Leveller Heightfield
aibă funcție de rectificare de imagini: să poată rectifica grafic (georeferenția) orice
imagine JPG, TIFF sau PNG și să poată salva rezultatul sub forma unei noi imagini,
complet georeferențiate.
aibă funcție de generare de contururi: să poată creea contururi pentru orice
combinație de date de elevație cât și specificarea intervalului între contururi care se
dorește a fi utilizat.
permită triangulație și gridding automat pentru date 3D: să poată converti un set de
monstre de elevație într-un set de de date grid, care să poată fi folosit pentru
generarea de contururi, analize “line of sight” și analize de acoperire(view shed)
să aibă captură de ecran sub forma de fișier BMP, JPG , PNG și TIFF.

Produsul software solicitat va trebui să ruleze pe următoarele sisteme de operare:
- Windows 7 Professional 32/64 bit;
- Windows 7 Enterprise 32/64 bit;
- Windows 8 Enterprise 32/64 bit;
- Windows 8.1 Enterprise 32/64 bit;
- Windows 10 Enterprise 32/64 bit.
Compatibilitate:
- produsul software solicitat trebuie să funcţioneze şi pe calculatoare controlate de un
server de domeniu (corporate domain-based network), aflate sau nu în reţea;
- rularea să nu necesite drepturi elevate pe computerele utilizatorilor.
5.2. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
Produsele software vor fi livrate individual pe suport optic (CD/DVD), astfel încât, la livrarea
fiecărui produs software, furnizorul trebuie să prezinte cel puţin:
- un CD/DVD original, la pachet sigilat al producătorului sau,
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- un CD/DVD din partea furnizorului, în cazul în care producătorul software-ului oferă produsul
numai prin descărcare de pe site-ul lui.
Furnizorul are obligaţia de a prezenta la livrarea produsului un document care conține
cheia/codul de activare sau numărul serial necesar licențierii produsului software livrat, care
poate fi în original sau emis/descărcat online de la producător și care atestă dreptul de utilizare
perpetuă, nelimitată şi neexclusivă a software-ului.
6. Valoarea estimată fără TVA: 5.550,00 RON
7. Condiţii contract:
- În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor software şi a licentelor
aferente care nu trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) 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 tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la
expirarea acestui termen.
Pentru depăşirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalităţi de întârziere de
0,15% din valoarea totala a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, 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 calendaristice de la solicitarea ANCOM.
- Locul de livrare a tuturor produselor: sediul ANCOM din Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector
3, Cod poștal 030925, București.
- Dreptul de utilizare perpetuă, nelimitată şi neexclusivă asupra produselor software
furnizate, împreună cu riscul comenzii, se transferă de la furnizor la ANCOM la data semnării fără
obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a tuturor produselor.
- Drepturi: Furnizorul garantează faptul că produsele software furnizate nu încalcă în
niciun fel drepturile vreunei terţe părţi. In acest fel furnizorul are obligaţia de a despăgubi ANCOM
împotriva oricăror:
a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele software
furnizate şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
- 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.
- Conditii de plată:
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata preţului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită şi
acceptată de ANCOM, în contul de Trezorerie al furnizorului, numai după semnarea fără
obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a tuturor produselor.
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În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua
în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal
de recepţie a tuturor produselor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesuluiverbal de recepţie a tuturor produselor, 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 plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Pentru depăşirea termenului de plată, cuantumul penalităţilor de întârziere este de 0,15%
pentru fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
- în copie lizibilă, 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.
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.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi
care are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut
în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea
documentelor solicitate prin prezenta.
În situatia în care ofertantul în cauză îndeplineṣte condiṭiile solicitate prin prezenta,
ANCOM va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr.
395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această
ofertă care are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineṣte
toate cerinṭele solicitate prin prezenta.
10. Informaṭii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Upgrade 5 (cinci) licente Global
Mapper (cod CPV: 48326000-9)”, până la data de 11.04.2017 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „Upgrade 5 (cinci) licente Global Mapper (cod CPV:
48326000-9)”, sau după data de 11.04.2017 (inclusiv), nu vor fi luate în considerare.
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După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea
acesteia prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa elena.turcata@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail
conform celor de mai sus.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 12.06.2017.
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.
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În atenţia participanţilor la achizițiile directe organizate în vederea atribuirii contractelor de
furnizare având ca obiect:
Upgrade 5 licențe Global Mapper(32 bit/64 bit) (cod CPV: 48326000-9), ultima
versiune disponibilă la 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor
și
Upgrade 5 (cinci) licențe MapInfo Professional (cod CPV: 48326000-9), ultima
versiune disponibilă la 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor
Anunțuri publicitare: în SEAP nr.- 84583/04.04.2017
-84590/04.04.2017
Prin prezenta vǎ comunicǎm urmǎtoarea solicitare de clarificări cu privire la achizițiile directe mai
sus menţionate, precum şi răspunsul corespunzǎtor al autorității contractante:
ÎNTREBARE 1: „Am rugamintea sa ne transmiteti versiunea curentă pentru ambele tipuri de

licente de tip GIS, atât Global Mapper cat si MapInfo.”
RĂSPUNS 1:
Versiunea actuală detinuță pentru care se dorește upgrade-ul este:
- Global Mapper versiunea 16
- MapInfo Professional versiunea 15
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