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În atenția operatorilor economici interesați, 
 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, 
intenționează să achiziționeze un cablu de comanda aparatură USB-GPIB-HS+ (cod CPV: 
32572100-4 - Cablu de comunicații cu conductori electrici multipli (Rev.2)) 

Punct de contact: Departamentul Achiziții / Serviciul Investiții, Tel.  +40 372845 397 sau 341; 
În atenția: Alexandru Vătămănescu sau Izabela Năstase, E-mail: alexandru.vatamanescu 
@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402 
 
Tip anunț: Cumpărare directă 
  

1. Tip contract: Furnizare 
 

2. Denumirea: Cablu de comanda aparatură USB-GPIB-HS+ 
 

3. CPV : 32572100-4 – Cablu de comunicații cu conductori electrici multipli (Rev.2) 
 

4. Descrierea contractului 
Furnizarea unui cablu de comandă USB-GPIB-HS+, la sediul ANCOM din Timișoara, Direcția 
Regională Timiș, str. Horia, nr. 24, loc. Timișoara, jud. Timiș. 
Cablu de comandă este necesar pentru comanda de pe laptop a generatorului de semnal SMR40 
din dotarea ANCOM care are o interfață de comandă IEEE 488 GPIB cu NI 488.2 soft pentru 
Windows. Comanda simultană a acestui generator cu a altor analizoare din dotarea ANCOM cu 
comenzi SCPI, este foarte utilă pentru automatizarea procesului de verificare a aparaturii din 
cadrul DR Timiș, ceea ce constituie o activitate importantă în cadrul ANCOM. Pot fi comandate de 
pe laptopurile cu sistem de operare Windows cu ajutorul cablului de comandă mai multe tipuri de 
echipamente din dotarea ANCOM, cum ar fi: generatorul de semnal 33220 produs de Agilent, 
analizorul de spectru ESI 40 produs de Rohde&Schwarz, bolometru NRVS Rohde&Schwarz,  
Amplificatorul 10W1000C produs de AR etc. 

 
CERINȚE TEHNICE MINIMALE: 
Performanță:  
GPIB 3 fire, până la 1830 kbytes/s;  
HS488, până la 7920 kbytes/s  
Cerințe de putere:  
Alimentare USB +5 V, tipic 80 mA, maxim 500 mA 
Caracteristici fizice:  
Conectori GPIB tip IEEE 488 (conector cu 24 de pini) și USB standard Tip A;  
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Temperatura ambientală de funcționare: 0 °C la 55 °C;  
Temperatura ambiantă de depozitare: -20 °C la 70 °C  
Cablul trebuie să fie livrat împreună cu drivere (soft dedicat) de recunoaștere al cablului și 
transmitere a comenzilor SCPI către aparate. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA:  3.800,00 RON 

 

6. Condiții contract: 
În ofertă se va preciza termenul de livrare a cablului de comanda aparatură USB-

GPIB-HS+, care nu trebuie să fie mai mare de 40 (patruzeci) de zile lucrătoare de la data 
transmiterii comenzii ferme de livrare. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în 
care procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a produsului este semnat fără obiecțiuni 
până la expirarea acestui termen.  
  Locul de livrare a produsului este sediul ANCOM din cadrul Direcției Regionale 
Timiș, str. Horia, nr. 24, loc. Timișoara, jud. Timiș. 

 
La livrare, produsul va fi însoțit de următoarele:  
- certificat de garanție, 
- declarație de conformitate/certificate de calitate,  
- instrucțiuni de instalare, utilizare drivere (NI 488.2 soft pentru Windows) (în limbile 

română și/sau engleză). 
 
Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala produsul astfel încât acesta să 

facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi 
extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în 
aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele rămân în proprietatea 
achizitorului. 

 
Perioada de garanție acordată produsului: minim 12 (doisprezece) luni, care va 

curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a 
produsului la locul de livrare. 
 

În perioada de garanție: furnizorul are obligația ca în termen de maxim 30 (treizeci)  
zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM, de a remedia defecțiunile sau de a 
înlocui cablul defect sau driverele/softul dedicat cu altul nou, cu performanțe similare sau 
superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului; produsul înlocuit va beneficia de 
o nouă perioadă de garanție egală cu cea inițială, care curge de la data înlocuirii acestuia, 
respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție cantitativă și 
calitativă.  

 
 Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor cablului de comandă furnizat, 
incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului și în 
condițiile menționate mai sus sunt în sarcina furnizorului. 

Intervențiile și reparațiile/serviciile în perioada de garanție se efectuează la locația 
achizitorului. Produsul va fi predat la sediul ANCOM din cadrul Direcției Regionale Timiș, str. Horia, 
nr. 24, loc. Timișoara, jud. Timiș, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adică 
de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial 
nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili o altă locație sau un alt interval orar. 

   
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, furnizorul se obligă să plătească achizitorului 

penalități de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere 
în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și 
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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 de la solicitarea ANCOM. 

 Se va specifica marca, modelul și producătorul. Se vor atașa documente de la producător 
în copie (file de catalog, prospecte, print pagina web, etc.) care să ateste clar încadrarea în 
cerințele/specificațiile tehnice și în condițiile minime impuse produsului prin prezenta solicitare (se 
admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză). 

 
Dreptul de proprietate  asupra produsului livrat se transferă de la furnizor la achizitor 

la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă produsului. 
Produsul furnizat va fi nou și nefolosit, sigilat de producător. 
 
Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va 

include toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de livrarea produsului care face 
obiectul prezentei achiziții. 

 
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 
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 numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de 

recepție cantitativă și calitativă a produsului. Plata se va efectua în baza facturii transmise de 
furnizor, primită și acceptată de ANCOM.  

În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție 
cantitativă și calitativă a produsului. 

 
În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal 

de recepție cantitativă și calitativă 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 plăți în avans sau plăti parțiale. 
Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 

 
7. Condiții de participare 

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului. Se vor prezenta: 
- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 
comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al 

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

8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și 

care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
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9. Informații suplimentare: 

 

 Oferta se va transmite pana la data de 23.08.2018 (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: alexandru.vatamanescu@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 - „Cablu de comanda aparatură USB-
GPIB-HS+”, precum și „In atenția Departamentului Achiziții Operaționale/Serviciul Investiții”. 
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 
Oferta trebuie sa fie valabilă cel puțin până la data de 15.10.2018. 
 

 Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 23.08.2018 (inclusiv), nu 
va fi luată în considerare. 

 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro secțiunea Anunțuri/Anunțuri publice - Achiziții publice și în SEAP la adresa 
www.e-licitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri.  
 

Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr. 1. 
 
           Cu stimă,                             

 
                
 

PREŞEDINTE 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat, Alexandru VĂTĂMĂNESCU, Expert, SI, DA, DAA 

 

 

Avizat, Izabela Francisca NĂSTASE, Șef Serviciu, SI, DA, DAA 

 

 

Avizat, Gemma Luminița IOSIP, Șef Departament, DA, DAA 
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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 achiziția unui cablu de comanda aparatură 
USB-GPIB-HS+ (cod CPV: 32572100-4), 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) 
 
 
 
 

 


