
                   

                   

1

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  

     

 în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii 

 

Servicii de formare specializată 

Curs de televiziune digitală 

 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. (S.N.R.), cu sediul în Bucureşti, 

Șos. Olteniţei nr. 103, sector 4, CP 041303, telefon: +40 (0) 31 500 3001, fax: +40 (0)31 500 3013, e-

amil: office@radiocom.ro, www.radiocom.ro, CIF RO 10881986;  

a) Persoane de contact: Raluca MIHOLCĂ - e-mail: achizitii@radiocom.ro; 

b) Obiectul achiziției: Curs Televiziune Digitală, pentru un număr de 15  persoane, în perioada 

26.07.2021-30.07.2021 

c) Cod CPV: 80530000-8; 

d) Valoarea estimată: 6.870,00  lei, fără TVA; 

e) Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut; 

f) Sursa de finanțare a achiziției: surse proprii; 

g) Limba de redactare a ofertei: română; 

h) Procedura aplicată: „Cumpărare directă”, în conformitate cu Procedura Proprie Simplificată 

privind achiziția serviciilor aferente Anexei nr. 2 a Legii achizițiilor publice nr. 98/ 2016; 

i) Ofertă alternativă: nu se acceptă; 

j) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile; 

k) Moneda ofertei: Lei; 

l) Documentația de achiziție: La solicitare, documentația de achiziție (caiet de sarcini, model 

scrisoare de comandă) va fi transmisă oricărui operator economic interesat să participe la 

procedura de achiziție. Operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție 

vor solicita documentația de achiziție în format electronic la adresa de mail: 

achizitii@radiocom.ro până cel târziu la data de 14.07.2021, ora 16.00, ora României. 

m) Criterii de calificare: Autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea, odată cu 

depunerea ofertei, documente doveditoare legate de capacitatea ofertantului, respectiv: 

 Lectorul care va susţine cursul, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare: 

 1. să fi prezentat cel puţin un curs de televiziune digitală terestră 
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 2. să fie cadru didactic la Universitatea Politehnică, cu ore de predare în cadrul catedrei de specialitate. 

n) Transmiterea ofertei: Oferta se va transmite la adresa de e-mail achizitii@radiocom.ro, până 

la data de 15.07.2021, ora 12.00, ora României. Oferta transmisă prin intermediul e-mail-ului, 

trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. În situația în care oferta depășește 

dimensiunea maximă admisă, aceasta va fi transmisă sub formă de fișier arhivat, în format 

"rar". Fișierul va fi transmis pe e-mail-ul de ofertare (achizitii@radiocom.ro) sub formă de link-

download, de unde, AC să îl poată descărca. (FTP server local sau FTP server public ex: 

wetransfer.com, etc.); 

o) Solicitări de clarificări: Operatorii economici interesați au dreptul de a solicita clarificări 

privind documentaţia de atribuire cu cel puţin 5 zile lucrătoare, înainte de data-limită stabilită 

pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 

cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Solicitările 

de clarificări se vor transmite prin email la adresa achizitii@radiocom.ro; 

p) Modalitatea de atribuire: scrisoare de comandă; 

q) Plata se va efectua: conform clauze scrisoare de comandă. 

r) Locul de desfășurare al cursului: Cursul Televiziune Digitală se va desfașura la Centrul de 

Perfecționare Tăncăbești 

s) Modul de susținere al cursului: cu prezența cursanților (offline). 
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