În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925,
intenţionează să achiziţioneze 1 serviciu de închiriere echipament audio-video pentru amenajarea
sălii de conferință I.I.C. Brătianu din cadrul Palatului Parlamentului în care se va organiza conferința
anuală internațională intitulată: ”Harta utilizatorului conectat”, în data de 22 octombrie 2019 (cod
CPV: 79952000-2).
Punct de contact: DAC/Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaționale, telefon:
0372.845.579, în atenţia: Cătălin CALOIU, email: catalin.caloiu@ancom.org.ro.

Tip anunţ: Achiziție directă
1.

Tip contract: Servicii

2.

Denumirea achiziţiei:

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia unui serviciu de închiriere echipament audio-video
pentru amenajarea sălii de conferințe din cadrul Palatului Parlamentului în care se va organiza
conferința anuală internațională intitulată: ”Harta utilizatorului conectat”, în data de 22 octombrie
2019.

3.

Cod CPV: 79952000-2

4.

Descrierea Comenzii:

Obiectul achiziției constă în prestarea unui serviciu de închiriere echipament audiovideo pentru amenajarea sălii de conferințe din cadrul Palatului Parlamentului în care
se va organiza conferința anuală internațională intitulată: ”Harta utilizatorului
conectat”, în data de 22 octombrie 2019.
Serviciile vor răspunde următoarelor caracteristici și cerințe:
Serviciile solicitate se vor achiziționa conform reglementărilor în vigoare.

-

-

Din punctul de vedere al facilităților de natură tehnică, sala trebuie să fie dotată cu:
o conexiune WI-FI bazată pe tehnologie de ultimă generație, care să ofere o capacitate de
conectare suficientă pentru toți participanții la eveniment, fără disfuncționalități care să
afecteze buna desfășurare a dezbaterilor – minim 500 MB/secundă.
echipament tehnic: scenotehnică: - grilă de aluminiu ecran - 30 buc
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-

-

-

-

grilă de aluminiu lumini – 30 buc
bază + cărucior – 4 buc
scena dreptunghiulară de minim 10 m lungime și 3 m lățime, h 30 cm
fustă scenă forex
iluminat scenic: proiectoare halogen 5000w - 6 buc
moving head beam – 12 buc
moving head LED wash 300w – 16 buc
rack dimmer – 2 buc
pupitru comandă lumini – 2 buc
sisteme de videoproiecție: ecran LED minim 9m/5m, 2.5 mm SMD
plasmă monitor pentru control – 2 buc, min 100 cm diagonală
mediaserver – 1 buc
regie video – 1 buc
conectică
cameră HD – 2 buc
plasmă interactivă 50” – 4 buc
suport plasmă interactivă – 10 buc
Sonorizare: 6 microfoane mobile
4 lavaliere
2 microfoane mobile
Traducere simultană: instalație traducere simultană 250 căști
Cabină traducere – 2 buc
servicii de streaming live pentru minim 250 de persoane;
personal tehnic avizat permanent: electrician iluminare
tehnician video
tehnician sunet
tehnician mediaserver
tehnician streaming live
cameraman – 2 pers.

5. Valoarea estimată, fără TVA: 32.268,91 Lei

6. Condiții Comandă:
În ofertă se va preciza data de prestare a serviciilor: 22.10.2019.
Serviciile se recepţionează pe bază de proces-verbal.
Pentru nerespectarea termenului asumat, Prestatorul va datora penalităţi de întârziere de
15% din valoarea comenzii, fără TVA, 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, Prestatorul are obligaţia
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Propunerea financiară:
Preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziții.
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Condiţii de plată:
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod
poştal 030925, Mun. București.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de Prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a
serviciilor, 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 plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Serviciile neprestate nu vor fi plătite.
7. Condiţii de participare:
- Operatorul economic trebuie să aibă experiență de minim 3 evenimente în ultimul an având
ca obiect închirierea si amenajarea echipamentelor audio-video și asigurarea asistenței tehnice
pentru echipamentele respective în sălile din clădirea Palatului Parlamentului și să facă dovada
acestui lucru printr-un document – declarație pe propria răspundere din care să reiasă
experiența solicitată anterior precum și documente care să ateste acest lucru.
- Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului din care să rezulte
că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă

(Anexa nr. 1 );
- Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului, conform Anexei
nr. 2, din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii
prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii în vigoare
la nivel național, corespunzător domeniului său de activitate.
Notă GDPR: Prestatorul trebuie să respecte dispozițiile legale care reglementează protecția
datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter
personal nr. 679/2016 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 Comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește în totalitate cerințele solicitate prin prezenta și care
are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 18.10.2019, ora 11:00, prin una dintre următoarele
modalități:
-

depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00;
vineri: 8:30 – 14:30);
email la adresa catalin.caloiu@ancom.org.ro.
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În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic.
De asemenea, pe plic se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziții și Contractări ANCOM/ Serviciul
Achiziţii Operaționale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 25.10.2019.

Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv
18.10.2019, ora 11:00.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 18.10.2019, ora 11:00, nu va
fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte împreună cu Anexele 1-2 pot fi vizualizate pe pagina de internet a
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor constând în prestarea unui serviciu de
închiriere echipament audio-video pentru amenajarea sălii de conferințe din cadrul Palatului
Parlamentului în care se va organiza conferința anuală internațională intitulată: ”Harta
utilizatorului conectat”, în data de 22 octombrie 2019 (cod CPV 79952000-2), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta
prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Anexa nr. 2

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecția muncii

Subsemnatul(a)_________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor constând în prestarea unui serviciu de
închiriere echipament audio-video pentru amenajarea sălii de conferințe din cadrul
Palatului Parlamentului în care se va organiza conferința anuală internațională
intitulată: ”Harta utilizatorului conectat”, în data de 22 octombrie 2019 (cod CPV
79952000-2), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziție şi a
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul derulării Comenzii ce face obiectul prezentei
achiziții vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, astfel cum sunt
acestea prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în celelalte acte
normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată )

6

