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 8 licențe KuTools for Word (cod CPV: 48317000-3 – Pachete software pentru editare
text)
Punct de contact: Departamentul Achiziții / Serviciul Investiții, Tel. +40 372845 397;
În atenția: Alexandru Vătămănescu sau Cristina Florina Scurtu, E-mail: alexandru.vatamanescu
@ancom.ro sau cristina.scurtu@ancom.org.ro, Fax: +40 372 845 599/402
1. Tip anunț: Cumpărare directă
2. Tip contract: Furnizare

3. Denumirea: 8 licențe KuTools for Word
4. CPV : 48317000-3 – Pachete software pentru editare text
5. Descrierea contractului
Obiectul achiziției: Îl constituie furnizarea a 8 licențe KuTools for Word.
Produsul Kutools for Word trebuie să conțină :
-

Instrumente utile pentru selectarea, eliminarea și gestionarea tipurilor de conținut specificate
prin paragraf în Word ;
Instrumente pentru gestionarea cu mai multă eficiență a tabelelor în Word;
Instrumente utile pentru gestionarea mult mai ușor a mai multor ferestre Word;
Instrumente utile pentru redeschiderea, redenumirea, copierea documentelor și accesarea cu
ușurință a folderului de fișiere implicit ;
Instrumente utile pentru gestionarea hyperlink-urilor mult mai ușor ;
Funcții și instrumente puternice pentru prelucrarea fișierelor Word;

Produsul software solicitat va trebui să ruleze pe următoarele sisteme de operare:
•

Windows 8.1 Enterprise 32/64 bit;

•

Windows 10 Enterprise 32/64 bit.

Compatibilitate:
- produsul software solicitat trebuie să funcționeze şi pe calculatoare controlate de un server de
domeniu (corporate domain-based network), aflate sau nu în rețea;
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-

rularea să nu necesite drepturi elevate pe computerele utilizatorilor;
produsul software să fie compatibil cu Microsoft Office 365 și ultimele versiuni de Excel/Office
începând cu versiunea 2013;

6. ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII:
Produsul software va fi livrat pe suport optic CD/DVD original, la pachet sigilat al producătorului
sau, în cazul în care producătorul software-ului oferă produsul numai prin descărcare de pe site-ul
lui, la adresa de email clementa.dohotariu@ancom.ro.
Furnizorul are obligația 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 și
neexclusivă a software-ului.
Se va furniza ultima versiune software disponibilă înainte de data limită de depunere a ofertelor.
7. Valoarea estimată fără TVA: 941,00 RON
8. Condiții contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor, care nu trebuie să fie
mai mare de 10 (zece) zile calendaristice de la data transmiterii comenzii de furnizare.
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 depășirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalități de întârziere de 0,15%
din valoarea totala a contractului/comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere 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 a tuturor produselor este sediul central al autorității contractante
din strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, București.
Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va
include toate costurile ofertantului legate de livrarea tuturor produselor care fac obiectul prezentei
achiziții.
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat.
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
a tuturor produselor. 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 a
tuturor produselor.
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În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de
recepție a tuturor 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 plăți în avans sau plăti parțiale.
Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM.
9. 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.
10. Criterii de atribuire/adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul
cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a depus oferta cu prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior
vizualizării ofertei depuse, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta.
În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu îndeplinește
cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a depus următorul preț în Lei,
fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta, această acțiune urmând a se repeta
până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta.
11. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 25.02.2020 (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 - „achiziție 8 licențe Kutools for Word”, precum și „In atenția
Direcția Achiziții și Contractări/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 25.04.2020.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 25.02.2020 (inclusiv), nu va fi
luată în considerare.

Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu
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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.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata și pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice și în SEAP la adresa http://sicap-prod.elicitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri.
Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1.

Cu stimă,

PREŞEDINTE
SORIN-MIHAI GRINDEANU

Întocmit, Alexandru VĂTĂMĂNESCU, Expert, SI, DAC, SG

Avizat, Florina Cristina SCURTU, Șef Serviciu, SI, DAC, SG

Avizat, Gemma Luminița IOSIP, Director, DAC, SG
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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

și

sediul/adresa

ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „8 licențe KuTools for Word (cod CPV: 483170003)”, 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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