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 achiziţioneze 28 rack-uri (cabinete metalice IT) pentru nodurile de comunicații din sediile Oficiilor
Județene din cadrul Direcțiilor Regionale Iași, Timișoara și București (cod CPV: 32424000-1) și
prestarea serviciilor auxiliare de instalare.
Punct de contact: Directia Achizitii si Administrativa/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii,
Tel. +40 372845621/481;
În atentia: Elena TURCATA sau Cristina SCURTU, E-mail: elena.turcata@ancom.org.ro,
cristina.scurtu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunţ: Cumparare directa
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei: livrarea a 28 rack-uri (cabinete metalice IT) pentru nodurile de comunicații
din sediile Oficiilor Județene din cadrul Direcțiilor Regionale Iași, Timișoara și București (cod CPV:
32424000-1) și prestarea serviciilor auxiliare de instalare.
3. Cod CPV: 32424000-1– Infrastructură de rețea (Rev. 2).
4. Descrierea contractului:
Obiectul contractului constă în livrarea a 28 rack-uri (cabinete metalice IT) pentru nodurile de
comunicații din sediile Oficiilor Județene din cadrul Direcțiilor Regionale Iași, Timișoara și București
(cod CPV: 32424000-1) și prestarea serviciilor auxiliare de instalare, conform cerințelor detaliate în
Anexa nr. 1- Caietul de sarcini la prezenta Solicitare de oferte.
5. Valoarea estimată, fără TVA: 65.800,00 RON
6. Conditii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare, instalare, în sediile oficiilor judeșene ale ANCOM a
rack-urilor inclusiv de prestare a serviciilor auxiliare, care nu trebuie sa fie mai mare de 120 de zile
calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM. Termenul de livrare se considera
respectat in masura in care procesul-verbal de receptie a tuturor produselor este semnat fara obiectiuni
pana la expirarea acestui termen.
Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din
valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzătoare a

1

oricarei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de către 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.
- Perioada de garantie acordata produselor: minim 36 (treizecişişase) de luni, care va curge de la
data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a tuturor produselor, în condițiile prevăzute
în comanda de furnizare.
În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate în
termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor. În cazul
în care, perioada de rezolvare a defecţiunilor produselor depăşeşte 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la
notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor produselor furnizate,
furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, identic cu cel defect sau cu
performanţe superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului. Produsul înlocuit va fi livrat
și instalat la sediile oficiilor județene ale ANCOM şi va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36
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, la oficiilor județene ale ANCOM unde se află produsul defect.
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la perioada de garanție, furnizorul datorează
achizitorului penalități de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a produsului pentru care nu au
fost îndeplinite obligațiile asumate pentru perioada de garanție, pentru fiecare zi de întârziere.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor, 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.
7. Prezentarea propunerii financiare:
Pretul trebuie exprimat in Lei, cu si fără TVA si va include toate costurile ofertantului legate de
încheierea si executarea comenzii.
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derulării comenzii.
- Conditii de plată:
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM.
Plata pretului se va efectua in lei, in baza facturii transmise de furnizor, primita si acceptata de
ANCOM, in contul de Trezorerie al furnizorului, numai dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal
de receptie a tuturor produselor.
In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in termen
de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a tuturor
produselor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie
a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 (treizeci) 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.
Pentru depasirea termenului de plata, cuantumul penalitatilor de intarziere este de 0,15% pentru fiecare
zi de intarziere din suma ramasa neachitata, fara TVA.
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Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la Furnizor la Achizitor la data
semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.
8. Conditii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnica a furnizorului:
- in copie lizibila, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului
a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora,
precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Oferta trebuie sa contina și declaratia reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului din
care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate in prezenta solicitare
de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 2.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectata oferta depusa in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care
are pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut in
Lei, fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse în 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 această oferta care are pretul cel
mai scăzut in Lei, fara TVA.
In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu
indeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în catalogul
electronic din SEAP urmatorul pret în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta,
aceasta actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate
prin prezenta.
* 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.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de
Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „28 rack-uri (cabinete metalice IT)”, până la data de
15.05.2019 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în SEAP
sub alta denumire decât cea de „28 rack-uri (cabinete metalice IT)”, sau după data de 15.05.2019
(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
cristina.scurtu@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 15.08.2019.
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.elicitatie.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 a 28 rack-uri (cabinete metalice IT)
pentru nodurile de comunicații din sediile Oficiilor Județene din cadrul Direcțiilor Regionale Iași,
Timișoara și București (cod CPV: 32424000-1) și prestarea serviciilor auxiliare de instalare, în
conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, în scopul bunei
funcționări a echipamentelor de comunicații și a asigurării disponibilității rețelei de comunicații de date.

II. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Actualele rack-uri pentru echipamentele de comunicații din cadrul Oficiilor Județene provin din
diverse proiecte anterioare, neuniforme ca dimensiuni, insuficient accesorizate și necorespunzătoare
din punct de vedere al echipamentelor achiziționate ulterior.

III. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:
III.1. DENUMIREA ȘI CANTITATEA:
o
o

Rack (cabinet metalic IT) – 28 (douăzecișiopt) buc.
Servicii auxiliare

Echipamentele livrate trebuie sa fie noi, nefolosite, sigilate și nu se acceptă echipamente „second-hand”
sau „refurbished.
III.2 CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
Caracteristici tehnice minime pentru rack – 28 (douăzecișiopt) buc.
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Se vor livra 28 (duăzecișiopt) de rack-uri având caracteristicile minimale obligatorii din tabelul
de mai jos:
19’’
sedii
Tip
ANCOM Nr. Buc.
28
OJ-uri
Specificații Dimensiuni :

- lățime externă : 800 mm;
- adâncime externă : 800 mm;
- înălțime externă :32U;
- distanță între montanții verticali : 19’’;
Având în vedere că ușile de acces din sediile Oficiilor Județene sunt
de dimensiuni diferite, rack-ul trebuie să poată fi demontat astfel
încât să intre pe o ușă cu lățimea de maximum 60 cm;
Capacitate maximă de încărcare : 600 kg;
Organizatoare cablu laterale, verticale;
Culoare : negru (vopsit în câmp electrostatic);
Ușă față din sticlă prevăzută cu butuc și chei;
Panouri laterale metalice, detașabile prevăzute cu butuc și chei;
Panou spate metalic, detașabil prevăzut cu butuc și chei
Kit suport de podea (4 picioare);
Kit ventilație ( 4 ventilatoare alimentate la 220 V cu termostat și cu
prindere pe plafonul rack-ului);
Termometru LCD;
Echipat cu 2 x PDU (Power Distribution Unit) 230 V/16A ce nu vor
ocupa din spațiul util (0RU) astfel încât să asigure alimentarea
redundantă a tuturor echipamentelor ce vor fi integrate în rack. PDUul va avea minim 12 conectori C13 IEC320;
Echipat cu un organizator orizontal pentru cabluri cu capac;
Echipat cu 3 (trei) rafturi (tăvi fixe) având capace opritor (dummy
plate) față spate (2U) de culoarea cu rack-ului;
Echipat cu cablu de conectare la circuitul de împământare;
Minimum 50 seturi de prindere (piuliță, șaibă, șurub);

Livrarea și instalarea celor 28 de rack-uri (cabinete metalice IT) revine furnizorului.
III.3 Servicii auxiliare
Se solicită beneficiarului următoarele servicii referitoare la rack-urile ce vor fi livrate:
- să instaleze toate echipamentele active și pasive pe care beneficiarul le solicită (organizatoare cabluri,
patch panel-uri, ups, routere, switch-uri, media convertor) și care sunt în producție;
- acolo unde este cazul să demonteze patch-panel-urile din cabinetul aflat în dotarea OJ-ului și să le
monteze în noul rack. Aceasta operație se va face fără a afecta traseele existente până la prize.
Pozitionarea patch-panel-urilor si a organizatoarelor orizontale în cabinet se va face de comun acord
cu beneficiarul;
- să conecteze rack-ul la circuitul de împământare;
- poziția unde se va instala rack-ul va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul;
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- în cazul în care la instalarea rack-ului se vor produce deteriorări de zugrăveală, zidărie și a altor
elemente de finisare și construcție furnizorul este obligat să le remedieze;
Serviciile solicitate sunt minimale și este posibil să nu includă (detalieze) toate operațiile tehnice
necesare procesului de instalare a cabinetelor mentionate mai sus în sediile Oficiilor Județene ale
ANCOM.
În cazul în care pentru procesul de instalare este necesară întreruperea funcționării conexiunilor
de date pentru o anumita perioadă de timp, activitățile care impun aceste întreruperi vor fi planificate
într-un interval orar stabilit de comun acord cu beneficiarul.
La solicitarea beneficiarului, furnizorul va asigura transportul vechilor cabinete de la sediile
oficiilor județene la sediile direcțiilor regionale ale ANCOM.
Dacă pentru instalarea rack-urilor se constată că mai sunt necesare diverse materiale față de
cerințele minimale, acestea vor fi livrate de furnizor fără costuri suplimentare pentru achizitor.
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 tuturor produselor.
IV.2. În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate
în termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor. În
cazul în care, perioada de rezolvare a defecţiunilor produselor depăşeşte 30 (treizeci) de zile lucrătoare
de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor produselor furnizate,
furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, identic cu cel defect sau cu
performanţe superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului. Produsul înlocuit va fi livrat
și instalat la sediile oficiilor județene ale ANCOM şi va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36
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, la oficiilor județene ale ANCOM unde se află produsul defect.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor, 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.
IV.3. Termenul de livrare, instalare,în sediile oficiilor judeșene ale ANCOM a rack-urilor
inclusiv de prestare a serviciilor auxiliare (pct.III .3): - maxim 120 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 tuturor produselor 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.
IV.4. Se vor specifica detaliat modelul şi producătorul produselor (inclusiv al
subansamblelor/modulelor) ofertate; 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 produselor (se admite ca aceste
documente să fie prezentate în limba română sau engleză).
IV.5. Locul de livrare a tuturor produselor se va face la sediile oficiilor județene ale ANCOM
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IV.5.1 Se vor livra 13 rack-uri la sediile oficiilor județene arondate Direcției Regionale București persoană de contact, Adrian-Mihai Zamfir
Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

Sediu Direcţia Regională Bucureşti

Str. Lucian Blaga nr.4, bl.M 110, tronson 1,
sector 3, Bucureşti.
Str. Soldat Erou Arhip Nicolae, Nr. 12, Bl. 66,
scara A,et. 9, Ap. 37, Ploieşti.

1

Oficiul Judeţean Prahova

2
3
4

Oficiul Judeţean Argeş
Oficiul Judeţean Braşov
Oficiul Judeţean Buzău

Str. Dragoş Vodă nr.12
Str. Bisericii Române, Nr. 101, Braşov.
Str.Zefirului , Nr.59 , Buzău.

5
6

Oficiul Județean Călăraşi
Oficiul Judeţean Constanţa

Str. Dobrogei nr. 39, Călăraşi.
Str. Vasile Lupu, nr. 9, Constanţa.

7

Oficiul Judeţean Dâmboviţa

8

Oficiul Judeţean Giurgiu

Str. I.H. Rădulescu nr. 19 – 21, Târgovişte, Jud.
Dâmboviţa
Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 309, sc.A, ap. 33, etaj
8, Giurgiu.

9
10

Oficiul Judeţean Ialomiţa
Oficiul Judeţean Olt

Str. Nicolae Bălcescu nr. 29, Slobozia.
Str. Caloianca nr. 40, Slatina.

11
12

Oficiul Judeţean Teleorman
Oficiul Judeţean Tulcea

13

Oficiul Judeţean Vâlcea

Str. Dr. Stâncă nr. 2A, Alexandria.
Str. Babadag-Peco, Nr. 158, Bl. 13, sc. B, etaj 8,
Ap. 30, Tulcea.
Str. Gabriel Stoianovici, Nr. 4, Bloc Q 2, scara B,
ap. 2, parter, Rm Vâlcea.

IV.5.2 Se vor livra 9 rack-uri la sediile oficiilor județene arondate Direcției Regionale Iași - persoană de
contact, Ioan Cristinel Popa
Nr.
crt.
1
2

Denumirea

Adresa

Sediu secundar Direcţia Regională Iași
Oficiul Judeţean Brăila

Str. Costache Negri nr. 10, parter, Iași, județ Iași
Str. Franceză nr. 16 Brăila, județul Brăila

3
4

Oficiul Judeţean Galați
Oficiul Judeţean Vrancea

5

Oficiul Judeţean Bacău

Str. Columb nr. 101, Galați, județul Galați
B-dul Unirii nr. 61, bl. B2, sc. 1, et. 1, ap. 2,
Focșani, județ Vrancea
Str.Ion Ionescu de la Brad , Bacău, județ Bacău

6
7

Oficiul Județean Vaslui
Oficiul Judeţean Neamț

Str. Victor Babeș nr. 16, vaslui, județ Vaslui.
B-dul Decebal nr. 31, Bl. C1, parter, Piatra
Neamț, județ Neamț

8

Oficiul Judeţean Suceava

9

Oficiul Judeţean Botoșani

Str. Traian Popovici, nr. 66, corp clădire C1,
Suceava, județ Suceava
Str. 1 Decembrie nr. 9A, Botoșani, județ
Botoșani.
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IV.5.3 Se vor livra 6 rack-uri la sediile oficiilor județene arondate Direcției Regionale Timiș - persoană
de contact, Mihai Humiță
Nr.
crt.

Denumirea

Adresa

1

Sediu Direcţia Regională Timiș
Oficiul Judeţean Arad

Str. Horia nr. 24, Timișoara, județ Timiș
B-dul Revoluției nr. 1, bl. H, sc. A, et. 1, ap. 7,
Arad, județ Arad

2
3

Oficiul Judeţean Hunedoara
Oficiul Judeţean Caraș-Severin

4

Oficiul Judeţean Mehedinți

Str. Brândușei nr. 1C, Deva, județ Hunedoara
Str. 24 Ianuarie nr. 16, Reșița, județ CarașSeverin
Str. Soveja nr. 59A, Drobeta-Turnu Severin,
județ Mehedinți

5
6

Oficiul Județean Gorj
Oficiul Judeţean Dolj

Str. Motrului nr. 3A, Târgu Jiu, județ Gorj
Str. Buziaș nr. 53, Craiova, județ Dolj

IV.6. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la livrarea echipamentelor următoarele
documente/certificate:
- certificate de garanţie pentru produsele instalate.
- 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 produselor furnizate, se transferă de la furnizor la ANCOM împreună
cu riscul contractului, la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a tuturor produselor.
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția având ca obiect livrarea a 28

rack-uri (cabinete metalice IT) pentru nodurile de comunicații din sediile Oficiilor
Județene din cadrul Direcțiilor Regionale Iași, Timișoara și București (cod CPV:
32424000-1) și prestarea serviciilor auxiliare de instalare, 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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