În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru furnizare
mașină de calcul cu bandă 14 digiți, (cod CPV: 30141000-6).
I.

Obiectul contractului de furnizare
Obiectul Contractului ce urmează a fi încheiat îl constituie furnizarea de mașină
calcul cu bandă, în bază de comandă, la sediul central al ANCOM din strada Delea Nouă nr. 2,
sector 3, Bucureşti, cod poştal 030925, astfel:
Mașină de calcul cu bandă 14 digiți: 2 buc. cu următoarele caracteristici:
- Calculator cu 14 caractere
- Cu printare pe bandǎ
- Vitezǎ de imprimare: 4,1 linii/secundǎ
- Ecran LCD mare, iluminat, ȋnclinat
- Tastaturǎ mare din plastic
- Tastǎ de corectare rapidǎ
- Taste: 00 şi 000
- Funcții de calcul fiscal şi comercial
- Funcție GT(Grand Total)
- Memorie dublǎ independentǎ
- Buton selecție numǎr zecimale
- Cu suport pentru bandǎ de lǎțime 5,7 cm
- Alimentare la prizǎ
- Aparatele sǎ fie ȋnsoțite de Certificat de garanție şi Carte tehnicǎ din partea producǎtorului,
garanție 12 de luni
Termen de livrare: 10 zile lucrǎtoare de la transmiterea comenzii. Pentru depăşirea
termenului de livrare prevăzut mai sus FURNIZORUL va datora penalităţi de întârziere de
0,15% din valoarea produselor nelivrate, fără TVA, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere,
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.
Penalităţile care nu pot fi deduse din preţ vor fi achitate de către FURNIZOR în termen
de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM.

În cazul în care produsele nu corespund cantitativ sau calitativ cererii, FURNIZORUL
se obligă să înlocuiască produsele neconforme, cu respectarea termenului de livrare prevăzut
mai sus. Produsele se consideră livrate în termen, cu condiţia recepţionării acestora în
termenul de livrare menţionat mai sus.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
1. Oferta financiară va conţine un preț unitar exprimat în Lei, fără TVA. Preţul ofertat
trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
2. În cadrul ofertei, Ofertantul trebuie să declare că se angajează să furnizeze
mașina de calcul cu bandă 14 digiți, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de autoritatea
contractantă prin prezenta solicitare de ofertă.
3. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele
solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
4.Valoarea estimată fără TVA: 700,00 RON
III. Condiţii de plată
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria statului,
în perioada 24 – 30/31 a lunii în care a fost primită factura, conform art. 36 alin. (1) din O.U.G.
nr. 34/2009.
Factura va fi transmisă după livrarea mașină calcul cu bandă, în baza comenzii la sediul
ANCOM din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3 şi trebuie primită de ANCOM cel târziu
până la data de 20 a lunii. În situaţia în care ANCOM primeşte factura după data limită
prevăzută mai sus, aceasta are dreptul de a efectua plata în perioada 24 – 30/31 a lunii imediat
următoare.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului.
IV. Prezentarea ofertei
Oferta se va transmite prin fax, la numărul: 0372-845.406 sau prin email, la adresa:
magda.dinu@ancom.org.ro, până la data de 05.10.2015, ora 17,00.
Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0732-005.253; persoană de contact: Magda
DINU.
Oferta transmisă după data de 05.10.2015, ora 17,00, nu va fi luată în considerare.

