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 2 (două) televizoare LED (cod CPV: 32324100-1).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii Operaționale - Biroul Investiţii, persoane de
contact: Izabela NĂSTASE nr.fax/nr.telefon/adresă e-mail: +40 372845402 sau +40
372845599/+40 372845341/izabela.nastase@ancom.org.ro sau Graţiela MARIN, nr.fax/
nr.telefon/adresă e-mail: +40 372845402 sau +40 372845599/+40 372845396
/gratiela.marin@ancom.org.ro.
Tip anunţ: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea: furnizarea a 2 (două) televizoare LED.
3. CPV : 32324100-1- Televizoare color (Rev.2)
4. Descrierea contractului
Cerințe / caracteristici minime obligatorii pentru fiecare produs:
 Tehnologie
SMART TV LED
 Rezoluție
4K / Ultra HD
 Rezoluție ecran (pixeli)
3840 x 2160
 Redare conținut UHD Prin HDMI
 Diagonală vizibilă
Minim 139 cm (55’’)
 Luminozitate Minim 350 cd/mp
 Putere audio RMS
Minim 20 W (stereo, 10 W + 10 W)
 Funcții Miracast
 Funcție monitor
 Sistem de recepție
- DVB-C
- DVB-S/S2
- DVB-T/T2
 Conexiuni și interfețe
- Wi-Fi integrat
- Ethernet
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- Bluetooth
- Slot CI+
- Slot card SD
- 4 X HDMI
- 3 X USB
- Intrare Scart (RGB)
- Intrare RF
- Ieșire audio căști
Accesorii obligatorii
- Cablu + adaptor miniDisplayPort – HDMI de minim 10 metri
- Telecomandă
- Kit pentru prinderea pe perete compatibil cu produsul livrat
- Cablu alimentare cu conector românesc

5. Valoarea estimată fără TVA: 6.216,00 RON
6. Condiţii contract:
Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii
comenzii de către achizitor; termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care toate
procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor sunt semnate fără
obiecțiuni până la expirarea termenului asumat. Se va semna câte un proces-verbal de recepție
cantitativă și calitativă la fiecare loc de livrare prevăzut mai jos.
Locul de livrare al produselor:
- sediul Direcției Regionale Iași, din Mun. Iași, Stradela Moara de Vânt, nr. 37A – 1 buc.;
- sediul Direcției Regionale Cluj, din Mun. Cluj-Napoca, Strada Câmpeni, nr. 28– 1 buc.
Se va specifica modelul, marca și producătorul produselor și se vor anexa file de
catalog/prospecte/print pagină web verificabile pe site-uri publice etc. care să ateste clar
îndeplinirea cerințelor aferente produselor ofertate; Simpla asumare a ofertantului nu
probează îndeplinirea cerințelor tehnice ale echipamentelor. Se admite ca aceste
documente să fie prezentate în limba română sau engleză.

Ofertantul va prezenta la livrarea produselor cel puțin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă;
-declarații de conformitate/certificate de calitate;
- certificate de garanție,
- certificat/marcaj de conformitate CE,
- manuale de utilizare și întreținere în limbile română sau engleză.
Produsele trebuie să fie noi și nefolosite.

Perioada de garanție acordată produselor: se solicită garanție ON-SITE la fiecare din cele
două sedii ale Direcțiilor Regionale Iași și Cluj ale ANCOM, de minim 24 (douăzecişipatru) de
luni pentru fiecare produs și care curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă și calitativă a produsului la locul unde este livrat.
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În perioada de garanție: furnizorul are obligația de a răspunde la sesizări în maximum 1 zi
lucrătoare în cadrul programului de lucru al ANCOM (de luni până joi în intervalul orar 8:3017:00 și vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare) și de a
remedia/depana defecțiunile în maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la sesizare fără costuri
pentru achizitor. În cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor este depășită, precum și
în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor, furnizorul are obligația de a înlocui de
îndată produsul defect cu altul nou identic cu cele livrate sau cu modelul următor/superior al
aceluiași producător, cu performante similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita
costuri achizitorului; Produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanție de minim 24
(douăzecişipatru) de luni care curge de la data înlocuirii efective a acestuia, respectiv de la
data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.
Intervențiile și reparațiile în perioada de garanție se efectuează de regulă la locația
achizitorului, respectiv Sediile celor două Direcții Regionale Iași și Cluj ale ANCOM, cu respectarea
programului de lucru curent al ANCOM, adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00 și Vineri
8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare. Prin acordul părților se poate stabili
ca reparațiile să se efectueze în afara programului sau în alte locație.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate sau de înlocuirile
acestora, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului
sunt în sarcina furnizorului.
Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă
fată 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, ambalaje care rămân în
proprietatea achizitorului.
Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate, împreună cu riscul contractului, se
transferă de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecțiuni a tuturor proceselor-verbale
de recepție cantitativă și calitativă a produselor, în condițiile stipulate în comandă.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea 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 de la solicitarea ANCOM.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va
include toate costurile ofertantului directe şi indirecte legate de livrarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziții și îndeplinirea tuturor obligațiior asumate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Plata pretului 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 poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a proceselor-verbal de
recepţie cantitativă şi calitativă a produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise de
furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
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În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a tuturor proceselor-verbale de
recepţie cantitativă şi calitativă a produselor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a tuturor proceselorverbale de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului. Se vor prezenta:
- în copie, 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, în conformitate cu modelul din Anexa nr.1.
8. 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.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „ televizoare LED (cod CPV:
32324100-1)”, până la data de 09.10.2017.
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „ televizoare LED (cod CPV: 32324100-1)” sau după data
de 09.10.2017 nu vor fi luate în considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea
acesteia prin fax la nr. +40 372845402-599 sau pe e-mail la adresa
izabela.nastase@ancom.org.ro sau gratiela.marin@ancom.org.ro.
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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 31.12.2017.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro,
secţiunea Publicitate-Anunţuri.
Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1
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Anexa nr.1
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 achizitia a 2 (două) televizoare LED (cod CPV:
32324100-1), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (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.
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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