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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 2 buc. Laser Point (cod CPV: 30237000-9) și 2 buc. Ecran de proiecție cu 
stativ (cod CPV: 38653400-1). 
Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel.  0372.845.579, Fax:  0372.845.402-
599, în atentia: Cătălin CALOIU, email:  catalin.caloiu@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunt: Cumpărare directă 
 

2. Tip contract: Furnizare 
 
3. Denumirea achiziţiei: 

Comanda având ca obiect furnizarea a 2 (două) buc. laser point (cod CPV: 30237000-9) și 2 
(două) buc. ecran de proiecție cu stativ (cod CPV: 38653400-1) 

 

4. Coduri CPV: 30237000-9, 38653400-1 

 

5. Descrierea contractului/comenzii 

5.1. Cerinţe tehnice minime obligatorii: 
 

Nr. crt. Produs 
 

Specificații tehnice 
 

 
Cantitate 

 

 
Termen de 

livrare 

 
 
 
1. 

Laser Point (Cod 
CPV 30237000-9) 

- Pointer laser 
- Funcție mouse fără fir 
- Funcție derulare pagina sus/jos 
- Inclusiv receptor infraroșu USB 
- Culoare indicator negru 
- Culoare laser roșu/verde 
- Raza de acțiune minim 15 m 
- Compatibilitate Windows Mac 
- Garanție 24 de luni 

2 buc. 

 
 
 

  20 de zile 
calendaristice 

 
 
2. Ecran de 

proiecție cu 
stativ (Cod CPV 
38653400-1) 

- Tip ecran manual 
- Dimensiune 180 x 180 cm 
- Fixare trepied 
- Format 1:1 
- Tip suprafața: din material vinil, 

ignifug, de culoare alba 
- Garanție minim 12 luni 

2 buc. 

 
 
 

20 de zile 
calendaristice 
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5.2.  Alte cerinţe minime obligatorii 

- Se vor mentiona concret producătorul cat si modelul exact al echipamentelor pentru a se 
putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate. 

- Garanția este specificata fiecărui tip de echipament in parte si va fi onsite, la locul de 
livrare. 

- Termen răspuns sesizări: 1 zi lucrătoare in cadrul programului de lucru curent al ANCOM 
(Luni - Joi in intervalul 8:30-17:00 si Vineri 8:30-14:30, cu exceptia zilelor declarate oficial 
nelucratoare.).  

- Termen depanare/reparație: 3 zile lucrătoare. In cazul in care termenul de remediere a 
defecțiunilor este depășit, furnizorul va înlocui definitiv echipamentul cu unul identic sau cu 
caracteristici tehnice superioare fără costuri suplimentare pentru ANCOM. Echipamentul 
înlocuit va beneficia de o noua perioada de garanție identica ca perioada si in aceleași 
condiții ca si a echipamentului inițial. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea 
defectiunilor produselor furnizate sau de inlocuirile acestora, incluzand fara limitare 
preluarea, predarea si transportul de la si la locatia achizitorului in conditiile mentionate mai 
sus sunt in sarcina furnizorului. 

 
6. Valoarea totală estimată, fără TVA: 1.300,00 Lei. 

 

7. Condiţii contract: 

- In ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor care nu trebuie sa fie 
mai mare de 20 (douazeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii 
transmise de către ANCOM. Termenul de livrare se considera respectat in masura in care 
procesul-verbal de receptie a tuturor produselor este semnat fara obiectiuni pana la 
expirarea acestui termen.  
Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intarziere de 
0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in 
indeplinirea corespunzătoare a oricarei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse 
si retinute de către ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate 
prealabila de punere in intarziere.  In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi 
deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile 
calendaristice de la solicitarea ANCOM. 
 

 - Perioada de garantie acordata produselor: Se va asigura garanție ON-SITE 
conform cerințelor de la pct. 5.1 și 5.2, si va curge de la data semnarii fara obiectiuni a 
procesului-verbal de receptie a tuturor produselor, in conditiile prevazute in comanda 
transmisa. 

 
- Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transfera de la furnizor la achizitor 
la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a tuturor produselor. 

 
- Produsele vor fi noi si nefolosite. 
- Produsele vor fi livrate sigilate de producător. 
 
- Mod de ambalare: furnizorul are obligatia de a ambala fiecare produs astfel incat acesta 
sa faca fata fara limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la 
temperaturi extreme, la soare si la precipitatii, care ar putea sa apara in timpul 
transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la locul de 
livrare; ambalajele raman in proprietatea achizitorului. 
 

- Produsele vor fi însotite de următoarele documente :  certificat de garantie; 
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- Locul de livrare a produselor: Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din 

București, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, cod poștal 030925. 
 

Furnizorul garantează achizitorului faptul ca produsele livrate nu încalcă și nu vor încălca in 
vreun fel drepturile vreunei terțe părți. 
 
         Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va 
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea 
comenzii, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de livrare al produselor. 
         Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derularii comenzii. 
 Oferta financiară, va fi întocmită conform modelului din Anexa nr.2 şi va contine pretul 
unitar şi pretul total exprimat în Lei, fără TVA.  

 
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. 

  
Condiții 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 postal 030925, Mun. Bucuresti. 
Plata pretului se va efectua in lei, in baza facturii transmise de furnizor, primita si 

acceptata de ANCOM, numai dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a 
tuturor produselor. 

In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 
termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie a tuturor produselor. 

In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal 
de receptie a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 
(treizeci) de zile de la data primirii facturii. 

 Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. 
 Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 
8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectata oferta depusa in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de 
Achizitiilor Publice (SEAP) care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are pretul 
total cel mai scazut in Lei, fara TVA. 
Ofertantului care a introdus in catalogul SEAP oferta cu pretul total cel mai scazut, in lei, fara TVA, 
i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin 
prezenta. 
 In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM 
va indeplini formalitatile prevazute de art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica aprobate prin HG nr. 
395/2016 si va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta 
oferta care are pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA. 
 

In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu 
indeplineste cerintele solicitate in prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus in 
Catalogul SEAP urmatorul pret total in Lei, fara TVA, transmiterea documentelor mentionate, 
aceasta actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele 
solicitate prin prezenta. 
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9. Informatii suplimentare: 

 Oferta se va depune numai in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „Laser point si ecran de proiectie cu 
stativ”, pana la data de 28.06.2018, ora 17:00.  
 Ofertele care nu sunt introduse in catalogul din SEAP, precum si cele depuse in SEAP sub 
alta denumire decat cea de „Laser point si ecran de proiectie cu stativ” sau dupa data de 
28.06.2018, ora 17:00 nu vor fi luate in considerare. 
 Dupa depunerea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea 
acesteia prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa catalin.caloiu@ancom.org.ro. 
 Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anuntate prin fax sau e-mail 
conform celor de mai sus.  
 
 Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 28.07.2018. 

 
Solicitarea de oferte impreuna cu Anexele 1, si 2 pot fi vizualizate in intregime pe 

pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii 
publice. 

  
  

  
ŞEDINTE 

         
 
 
 
Redactat de Niculae Cătălin  
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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 achizitia a 2 (două) buc. laser point și 2 (două)  
buc. ecran de proiecție cu stativ (coduri CPV: 30237000-9 și 38653400-1), organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), declar pe 
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achizitie si a sanctiunilor aplicate 
falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile 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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Anexa nr.2 
           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 

                                                      PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

 

 
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire  Nr. Buc. Preţ unitar 
(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

Preţ total 
(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

Preţ total 
(Lei, inclusiv 

TVA) 

1  Laser point 2    

2. Ecran proiecție cu 
stativ  

2    

TOTAL   
 

 
 
Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea 
comenzii, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de furnizare a produselor. 
 
 
 
 
  Data completarii: _______________. 
 
 
 
 
 
 

          OFERTANT, 
         __________________________ 

               (semnatura autorizata)  
 
 

 


