AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 94706/24.11.2020

ANUNT
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenţionează să achiziţioneze
servicii de telefonie mobilă si date mobile și servicii de telefonie fixă, pentru perioada 01.01.202131.12.2021, conform specificatiilor tehnice anexate.
Specificațiile tehnice pentru serviciile de telefonie mobilă si date mobile și serviciile de telefonie
fixă, sunt anexate prezentei şi sunt considerate cerințe minime ale ANRE pentru aceasta achiziție.
În situația în care sunteți interesați de o colaborare cu instituția noastră, vă rugăm să ne transmiteți
următoarele:
1. Propunerea tehnică: Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie
cu specificațiile tehnice, astfel încât acestea să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei
acestora cu specificaţiile descrise. Oferta va cuprinde obligatoriu toate serviciile solicitate si toate
cerințele precizate în specificațiile tehnice.
2. Propunerea financiară: se va întocmi în euro, fără TVA, pentru tot pachetul de servicii
solicitate, conform formularului de oferta si centralizatorului de preturi mentionate in specificatiile
tehnice la pct. 8.
Transmiterea ofertei se va face prin poștă, sau personal, în plic închis, care se va depune la
registratura ANRE, la adresa Bdul Carol I, nr.29, sector 2, București.
Data limită de depunere/primire a ofertelor este 02.12.2020, ora 16.00.
Pe plic se vor înscrie datele de identificare ale ofertantului cu mentiunea ,,A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI ”.
Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe adresa de email: achizitii@anre.ro, iar
raspunsurile
autoritatii
vor
fi
publicate
pe
site-ul
ANRE,
la
adresa
https://www.anre.ro/ro/transparenta/achizitii.
Plata serviciilor se va efectua în lei, la cursul de schimb al BNR pentru data de emitere a facturii,
în contul de trezorerie al prestatorului, pe baza de factură, în termen de 30 de zile de la data emiterii și
înregistrării acesteia la sediul ANRE, în baza confirmarii prestării serviciilor de către reprezentanţii
părţilor, în conformitate cu Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti
şi între aceştia şi autorităţi contractante.
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