AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 109704/28.06.2022

ANUNT
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenţionează să
achiziţioneze servicii de suport tehnic pentru centrala telefonică VoIP Grandstream model
UCM6510 și pentru terminalele telefonice, pentru perioada 01.07.2022 – 31.12.2022, cu
posibilitate de prelungire în condițiile legii pentru anul 2023, conform specificaţiilor tehnice
anexate, prin achiziţie directă.
În situaţia în care sunteţi interesaţi de o colaborare cu instituţia noastră vă rugăm să ne
transmiteţi oferta dvs. pentru serviciile solicitate, în conformitate cu specificaţiile tehnice anexate.
Oferta depusă va conţine următoarele:
- datele de identificare ale societăţii (adresa, denumire, reprezentant legal, CUI, cont trezorerie,
copii conforme cu originalul ale certificărilor și/sau autorizărilor solicitate, detalii contact);
- perioada de valabilitate a ofertei (minimum 30 de zile);
- oferta financiară;
- oferta tehnică.
OFERTA TEHNICĂ
Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu cerinţele solicitate,
astfel încât acestea să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei acesteia cu specificaţiile
tehnice. Oferta va cuprinde obligatoriu toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.
OFERTA FINANCIARĂ va conţine prețul pentru servicii de suport tehnic cu intervenție la cerere
și plata per intervenție, exprimat în lei fără TVA/oră, preț care trebuie să fie ferm şi nu va putea fi
modificat pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziţii.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate şi
care prezintă prețul unitar cel mai scăzut per oră.
CONDIŢII DE PLATĂ: Contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractului va fi achitată în
contul de trezorerie al prestatorului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul

Achizitorului, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru

combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesionști și între aceștia și autorități contractante, în baza facturilor
emise si transmise Achizitorului, și numai după confirmarea prestării serviciilor.
PREZENTAREA OFERTEI: Data limită de transmitere a ofertelor este 04.07.2022, ora 14.00.
Transmiterea ofertelor se poate face prin e-mail la adresa: achizitii@anre.ro sau prin poștă/curier,
în plic închis, la sediul ANRE, Registratura Generală, Bucuresti, Bd. Carol I nr. 29.
Pe plic se vor înscrie datele de identificare ale ofertantului cu mențiunea ,,CĂTRE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA LIMITĂ
DE DEPUNERE A OFERTEI ”.
Persoana de contact pentru relaţii suplimentare (tehnic): d-l Romald Calabiciov, telefon
0731599639.
Solicitările de clarificări se pot transmite pe adresa de email: achizitii@anre.ro
Răspunsurile la clarificări vor fi transmise solicitanților și postate pe site-ul autorității contractante:
www.anre.ro/transparenta/achizitii.
Anunțul a fost publicat și pe platforma SICAP, la secțiunea anunțuri de publicitate, având numărul
ADV 1300829/28.06.2022.
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