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SECŢIUNEA I

CAIET DE SARCINI

1.1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a 7 buc staţii de captură şi analiză, hardware şi software.

1.2. CANTITATEA NECESARA DE BUNURI

Cantitatea de bunuri achizitionata trebuie sa asigure obligatoriu toate cerintele tehnice mentionate in
prezentul caiet de sarcini.

1.3. CERINŢE TEHNICE MINIMALE

Un sistem va fi compus dintr-o staț ie de captură si una de analiză, ambele dotate cu sistem de
operare Windows 10 preinstalat (2 unitati centrale, 1 monitor, o tastatura, căști, mouse, tunere, switch
KVM digital 1/2)

Configuraţie staţie de analiză

• Procesor:
- Intel® Core™ i7-4790 sau echivalent,
- Soclu LGA 1150,
- 4 nuclee,
- frecvenț ă 3600MHz,
- cooler inclus
• Placă de bază:
- Soclu LGA 1150 sau echivalent,
- Memorii suportate DDR3, Dual Channel, Frecvenț ă memorii 1800 (OC) / 1600 (OC) / 1333 /
1066
- Socluri RAM x2/x4,
- RAM maxim 8/32GB,
- Slot grafic PCI-Express 2.0,
- Slot PCI-Express 1-x3,
- Slot PCI-x3,
- Audio încorporat,
- Placă de reț ea integrată Gigabit LAN 10/100/1000,
- Port SATA II 300-x4, Port SATA III 600-x2,
- USB 2.0-x6/x8, USB 3.0-x2,



- ATX
• Memorie RAM:
- Tip DDR3,
- 8GB,
- Frecvenț ă 1600 MHz
• Hard Disk:
- 2TB,
- 7200rpm,
- Buffer 64MB,
- Interfaț ă SATA III 600
• Placă video:
- NVidia,
- Interfaț ă PCI-E x16 2.0,
- Model Chipset GeForce GT/GTX 630-730,
- Memorie 1024/2048 MB,
- Bus memorie 128 biț i,
- Tip memorie GDDR3/5
• DVD Writer:
- Intern,
- Interfaț ă SATA,
- Retail
• Sursă:
- 550-600W,
- Dual/Quad Rail,
- ATX,
- Protecț ie OVP, OCP, SCP
• Carcasă:
- ATX,
- USB 2.0-x2, USB 3.0-x3, eSATA, audio, microfon,
-Ventilatoare instalate x2 (frontal și sus),
- Ventilatoare opț ionale x2 (jos și spate)
• Monitor:
- Diagonala 24 inci
- Full HD
- Intensitate luminoasă 250-300cd/mp
- Conectori HDMI, DVI, VGA, difuzoare
• Tastatura:
- Conectare USB/PS-2
• Mouse:
- Conectare cu fir
- Optic
- Interfaț ă USB 3
- 3 butoane
• Sistem de operare:Windows 10 Pro, x64, Engleză, FPP Retail
• Software: MS Office 2013 Home and Business, 32 biț i

Instalarea și punerea în funcț iune la sediul CNA şi sediile teritoriale
Garantie 36 luni



CONFIGURAŢIILE STAŢIILOR DE CAPTURĂ VOR FI PROPUSE DE OFERTANT
ÎN FUNCŢIE DE CERINŢELE APLICAŢIEI SOFTWARE.

1.4. CERINŢE FUNCŢIONALE OBLIGATORII

- vor asigura capacitatea de stocare a 4 programe TV și a 2 programe radio simultan cu
afișarea permanentă a datei și orei în timp real;

- vor asigura perioada de stocare de minimum 3 luni/fiecare program (24 ore/zi);
- rezoluţia înregistrării va fi cuprinsă între 320x240 si 720x576 intr-un format de compresie

video;
- compresia audio suportată va fi uzuală: mp3, wma, wav;
- în cazul redării unui fragment înregistrat, trebuie să existe posibilitatea ca aceasta să se facă la

viteze variabile, iar căutarea în fragment să se poată face atât cu pași prestabiliț i, cât și prin
salt la un anumit moment, ales de către inspector;

- în cazul editării unui fragment înregistrat, inspectorul teritorial trebuie să poată efectua
decupaje și lipiri ale unor pasaje;

- în cazul salvării selecț iilor efectuate, trebuie să existe posibilitatea atașării la acestea a unui
fișier de tip MS Word care să conț ină observaț iile inspectorului;

- posibilitatea de conversie a unui fragment-audio și video în câteva formate uzuale (MPEG2,
MPEG4, wmv, wma, mp3, etc);

- capacitatea aplicaț iei de a genera un storyboard, la intervale de timp ce pot fi alese de către
inspector;

- efectuarea facilă a unor capturi de ecran, atât pentru un fișier înregistrat, cât și pentru
vizionarea în direct și salvarea acestora în formate foto uzuale;

- posibilitatea redării în cadrul aplicaț iei a unor înregistrări din terț e surse ( DVD-uri,
înregistrări primite de la posturi, etc.);

- durata capturilor video și audio să fie flexibilă și programabilă, cu durata cuprinsă în
intervalul 30 min – 180 min;

- facilitatea automată ca la atingerea capacităț ii maxime de stocare la captură să fie șterse
automat cele mai vechi înregistrări;

- va fi asigurat transportul echipamentelor la fiecare dintre sediile inspectorilor teritoriali;
- la sediul din Bucureşti al beneficiarului va fi asigurat trainingul, scolarizarea si familiarizarea

inspectorilor CNA cu echipamentele si softurile furnizate;
- training și instructiuni de operare a sistemului în limba română pentru utilizarea softului;
- remedierea defecţiunilor apărute în perioada de garanţie se va face în termen de maxim 24 de

ore de la transmiterea sesizarii;
- furnizorul se angajează sa asigure suport tehnic hardware si software, după perioada de

garanţie, pe o perioada de minim de 5 ani, în baza unui contract de mentenanţă.
- posibilitatea de up-grade a sistemului la receptionarea din eter a programelor radio si TV

digital terestru
- oferta va conț ine pentru staț iile de analiză variante de preţ, cu sau fără MS Office
- intervenț iile în perioada de garanț ie să poată fi făcute remote(on-line)

Termen de garantie : 3 ani
Suport tehnic gratuit: 1 an

Inspector audiovizual CRISTIAN IVANCIOVICI



Inspector audiovizual PARASCHIV CIOBĂNESCU

Consilier IT BOGDAN ROMAN

SECŢIUNEA II

Model de contract

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. din 2015

1. PĂRŢI CONTRACTANTE:

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, cu sediul în Bucureşti, Bd.
Libertăţii Nr. 14, Sector 5, telefon/fax: 021.305.53.54/021.305.53.56, cod fiscal 4266189, cont nr.
RO87TREZ23A510104710102X şi nr. RO50TREZ23A510104710130X deschise la Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat legal prin Preşedinte, Laura
georgescu, şi Director Economic şi Patrimoniu, Florina Dorobanţu, în calitate de BENEFICIAR,

şi

S.C. ................... S.R.L., cu sediul în .........., Str. ............ Nr. ..., Sector .., telefon ..............,
Cod Unic ..............., nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/................., cont ........................,
deschis la Trezoreria ................., reprezentată prin dl. .............., Director, în calitate de FURNIZOR .



2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 – Obiectul contractului îl constituie furnizarea, respectiv, livrarea, instalarea şi punerea în
funcţiune a 7 buc staţii de captură şi analiză, hardware şi software, prevăzute în anexa nr. 1, care face
parte integranta din prezentul contract, şi în conformitate cu oferta depusă de furnizor şi cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către beneficiar este
de ..................... lei alcătuit astfel: .............. lei reprezentănd contravaloarea componentei hardware a
celor 7 buc. staţii de captură şi analiză şi ................ lei reprezentănd contravaloarea componentei
software a celor 7 buc. staţii de captură şi analiză, conform Anexei nr. 1.

4. OBLIGATIILE PĂRŢILOR ŞI CERINŢE FUNCŢIONALE

4.1 - Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze şi să pună în funcţiune 7 buc. staţii de captură şi
analiză.

4.2 - Furnizorul se obligă să asigure suport tehnic gratuit pe o perioadă de 1 an produselor care
fac obiectul prezentului contract şi garanţie pe o perioadă de 3 ani

4.3 - Furnizorul se obligă să asigure întreţinerea şi eventualele reparaţii ale componentelor
hardware şi/sau software instalate în maxim 24 de ore de la transmiterea sesizarii.

4.4 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică.

4.5 - Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze şi să pună în funcţiune produsele care fac
obiectul prezentului contract, în maximum 10 zile de la data semnării contractului.

4.6 - Furnizorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură în legătură cu derularea prezentului

contract.
4.7 - Furnizorul se obligă să îndeplinească toate cerinţele funcţionale ale staţiilor şi anume:
 vor asigura capacitatea de stocare a 4 programe TV și a 2 programe radio simultan cu afișarea

permanentă a datei și orei în timp real
 vor asigura perioada de stocare de minimum 3 luni/fiecare program (24 ore/zi)
 rezoluţia înregistrării va fi cuprinsă între 320x240 si 720x576 intr-un format de compresie

video
 compresia audio suportată va fi uzuală: mp3, wma, wav
 în cazul redării unui fragment înregistrat, trebuie să existe posibilitatea ca aceasta să se facă la

viteze variabile, iar căutarea în fragment să se poată face atât cu pași prestabiliț i, cât și prin salt la un
anumit moment, ales de către inspector.

 în cazul editării unui fragment înregistrat, inspectorul teritorial trebuie să poată efectua
decupaje și lipiri ale unor pasaje.

 în cazul salvării selecț iilor efectuate, trebuie să existe posibilitatea atașării la acestea a unui
fișier de tip MS Word care să conț ină observaț iile inspectorului.



 posibilitatea de conversie a unui fragment-audio și video în câteva formate uzuale (MPEG2,
MPEG4, wmv, wma, mp3, etc).

 capacitatea aplicaț iei de a genera un storyboard, la intervale de timp ce pot fi alese de către
inspector.

 efectuarea facilă a unor capturi de ecran, atât pentru un fișier înregistrat, cât și pentru
vizionarea în direct și salvarea acestora în formate foto uzuale.

 posibilitatea redării în cadrul aplicaț iei a unor înregistrări din terț e surse ( DVD-uri,
înregistrări primite de la posturi, etc.).

 durata capturilor video și audio să fie flexibilă și programabilă, cu durata cuprinsă în
intervalul 30 min – 180 min.

 facilitatea automată ca la atingerea capacităț ii maxime de stocare la captură să fie șterse
automat cele mai vechi înregistrări.

4.8 - Furnizorul se obligă să asigure instruirea personalului CNA pentru utilizarea tuturor
capacităţilor hardware şi software furnizate prin prezentul contract.

4.9 - Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele.
a) factura fiscală
b) certificat de garanţie
c) documentaţia în limba română pentru utilizarea software.

4.10 - Beneficiarul se obligă să asigure furnizorului personalul de specialitate necesar
implementării produselor furnizate.

4.11 - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare.

5. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ

5.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi şi nefolosite.
5.2. -(1) Perioada de garanţie acordată de către furnizor este de 3 ani
(2) Perioada de garanţie începe după semnarea proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă a
produselor.
5.3. - Beneficiarul are obligaţia de a notifica furnizorului, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu această garanţie. La constatarea unei defecţiuni, beneficiarul va notifica furnizorul,
prin e-mail, cu privire la evenimentul apărut. După remedierea defecţiunii, furnizorul va notifica
beneficiarul, prin e-mail, cu privire la cauzele constate si soluţiile aplicate. Adresele de e-mail
folosite pentru comunicare, vor fi convnite de părţi.
5.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui piesa defecta in termen de o zi, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Daca piesa defectă
nu se poate înlocui în termen de 5 zile, furnizorul este obligat să înlocuiasca produsul cu unul cu
performanţe similare în termen de 20 zile. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie le
inlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
5.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
prevăzută la alineat precedent, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul le
poate avea faţă de furnizor prin contract.

6. APLICABILITATE



6 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. Dacă semnarea
nu este simultană, data ultimei semnături se va considera data intrării în vigoare.

7. RECEPŢIA ŞI TESTAREA PRODUSELOR

7.1 - Dupa livrarea si instalarea staţiilor de captură se va încheia un proces-verbal de recepţie
cantitativă, semnat de ambele părţi.

7.2 - Receptia calitativa va fi încheiată printr-un proces verbal separat, după o perioadă de testare
de 2 zile de la momentul încheierii recepţiei cantitative şi după verificarea îndeplinirii tuturor
obligaţiilor stabilite în prezentul contract.

7.3 - Dacă vreunul din produsele testate nu asigură cerinţele specificate în ofertă, beneficiarul are
dreptul să îl refuze, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor

tehnice.
7.4 - Livrarea şi instalarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite

prevederile clauzelor de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor, care fac obiectul prezentului
contract.

8.. MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ

8.1 - Plata se va efectua prin ordin de plată, în contul furnizorului ................ deschis la Trezoreria
Sector ..., până la finalizarea exerciţiului financiar pe anul 2015.

8.2. Plata se efectuează prin ordin de plată în baza următoarelor documente :
a) factura fiscală
b) procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativă semnat de beneficiarii
produselor (Director/Compartiment IT/ inspector, precum şi de reprezentantul
furnizorului.

9. AMENDAMENTE

9.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.

10. PENALITĂŢI

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract la termenele prevăzute, beneficiarul are dreptul să deducă penalităţi de
întârziere calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013. Penalităţile se calculează
începând cu prima zi de neexecutare până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 8.1, acesta
are obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu prevederile Legii nr.
72/2013, începând din a 31-a zi lucrătoare de la data primirii facturii şi până la data plăţii efective.

10.3 - Cuantumul penalităţilor nu poate depăşi valoarea totală la contractului.

11 REZILIEREA CONTRACTULUI



11.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, de către una dintre parti, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea acestuia şi de a pretinde plata de
daune-interese.

11.2 BENEFICIARUL îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul de furnizare, în
cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
Contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
prezentului Contractului ar fi contrară interesului public.
În situaţia denunţării unilaterale de către Beneficiar a Contractului, Furnizorul va avea dreptul de a
înceta deîndată furnizarea de suport si asistenţă tehnică gratuită si de asemenea va avea dreptul de a
inceta orice reparatii solicitate de Beneficiar..

12. FORŢA MAJORĂ

12.1 - Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a
unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi

12.2 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.3 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.4 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.
12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.

12.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

13. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
13.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
14.1 - Beneficiarul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.

14.2 - Dacă beneficiarul şi furnizorul nu reuşesc totuşi să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, litigiile apărute în legătură cu încheierea, interpretarea şi executarea prezentului contract
vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

15. COMUNICĂRI



15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.

15.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

17. DISPOZIŢII FINALE
17.1 - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, FURNIZOR,
CONSILIUL NAŢIONAL S.C. ....... S.R.L
AL AUDIOVIZUALULUI

PREŞEDINTE DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC ŞI PATRIMONIU

SEF SERVICIUL JURIDIC ŞI REGLEMENTĂRI



ANEXA nr. 1

poz. Descriere buc. Pret unitar
lei fără
TVA

Pret total
lei fără
TVA

1 Staţii de captură şi analiză -Componenta Hardware 7

2 Staţii de captură şi analiză -Componenta Software 7
TOTAL cu TVA inclus

BENEFICIAR, FURNIZOR,
CONSILIUL NAŢIONAL S.C. .....S.R.L
AL AUDIOVIZUALULUI



SECŢIUNEA III

FORMULARE

OFERTANT Înregistrat la sediul
............................................ autorităţii contractante
(denumire/nume) Nr. ........... / ..................

Scrisoare de înaintare

Către ......(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ........din ..........(zi/lună/an) prin care suntem invitaţi să

prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului ...............(denumirea contractului de achiziţie

publică);,

Noi..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

1. Documentul .............(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul

şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentare ofertei;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării...................

Cu stimă,

Ofertant

(semnătura autorizată)



Anexa la

Scrisoarea de înaintare

DATELE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI

Pentru cumpararea directa aferentă contractului...........................................................

Oferta este depusă de:

1. Numele operatorului economic

2. Adresa

3. Cod fiscal

4. Telefon, fax, e-mail

5. Persoana de contact

6. Adresa

7. telefon, fax, email

OFERTANT

semnatura autorizată/stampila

.....................................................



Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia prezentată, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
furnizăm ______________________________________________ (denumirea produselor), pentru
suma de _____________________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de __________________________________________ (suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele

în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, (durata în

litere şi cifre), respectiv până la data de ____________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar "alternativă";
| | nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe

care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele
operatorului economic)



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

nr. Denumire produs cantitate
maxima
(buc)

pret unitar
lei fara
TVA

pret unitar
euro fara
TVA

valoare cantitate
totala

lei fara TVA

valoare cantitate
totala

euro fara TVA
1 Componenta

hardware a staţiilor
de captură şi analiză

7

2 Componneta software
a staţiilor de captură

şi analiză

7

TOTAL

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele
operatorului economic)


	CONSILIULNAŢIONALALAUDIOVIZUALULUI
	DOCUMENTATIADEATRIBUIREACONTRACTULUIDE

	=FURNIZARESTAŢIIDECAPTURĂŞIANALIZĂ=
	DIRECŢIAECONOMICĂŞIPATRIMONIU
	DECEMBRIE2015

	Bucuresti
	CUPRINS


