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În atenția operatorilor economici interesați, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), 
cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să 
achiziționeze 22 (douăzecișidouă) cutii de protecție mecanică pentru senzorii Keysight (cod 
CPV: 31219000-4). 

 
Punct de contact:  Departamentul Achiziții/ Serviciul Investiții, Tel.  +40 372845 399/341; 

În atenția: Mariana URSU sau Izabela NĂSTASE, E-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro 
sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402 
 
Detalii anunț: 
1. Tip anunț: Cumpărare directă 
  
2. Tip contract: Furnizare 
  
3. Denumirea achiziției: CUTII DE PROTECȚIE MECANICĂ PENTRU SENZORII Keysight  
 
4. cod CPV: 31219000-4 – Cutii de protecție (Rev.2) 
 
5.Descrierea contractului: 
 

I. CERINŢE/ SPECIFICAŢII/CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII: 
 
În vederea protecṭiei mecanice a senzorilor Keysight ṣi a accesoriilor aferente 

acestora (sursa de alimentare, atenuatoare, filtre, etc.) componente ale unui sistem de monitorizare 
din cadrul ANCOM, se impune achiziṭia unor cutii metalice în care să se monteze toate aceste 
echipamente ṣi care să asigure protecṭia acestora la condițiile climatice, la perturbațiile 
electrice și electromagnetice ṣi la electrosecuritate. 
  
Fiecare cutie trebuie să fie prevăzută cu următoarele: 

I.1. Cutie metalică propriu-zisă [cofret 
metalic] – (1 buc.) 

- Dimensiuni:  
                  -Înălțime: 400 mm.;  
                  -Lățime: 400 mm.;  
                  -Adâncime: 210 mm. 

- Contrapanou inclus, cu următoarele dimensiuni:  
                            -Înălțime: 370 mm.;  

                               -Lățime: 350 mm.; 
                            -Adâncime utilă maximă: 192 mm.; 

- Material: oțel, ≠1,4 mm.; 
- Finisaj: vopsea RAL 7035; 
- Grad de protecție: IP66 TYPE 4, 12, 13; IK10; 
- Prevăzută cu:  
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- 2(două) ventilatoare de la pct. I.2.; 
- 1(un) termostat de la pct. I.3.; 
- 1(un) transformator de la pct. I.4.; 
- 1(una) siguranță de la pct. I.5.; 
- 2(două) descărcătoare de la pct. I.6.; 
- 1(un) descărcător de la pct. I.7. 

I.2. Ventilator cu filtru de praf -               
(2 buc.) 

 

- Montare în partea inferioară a cutiei; 
- Dimensiuni: 109 x 109 x 66 [mm]; 
- Tensiune de lucru: 230 V AC, 50 Hz; 
- Curent absorbit: maxim 0,08 A; 
- Zgomot produs: maxim 35 dB; 
- Debit de aer cu filtru: minim 16 mc/h; 
- Grad protectie: IP 54, TYPE 12; 
- Culoare: RAL 7035; 
- Eficiență filtrare: minim 88 %; 
- Tip filtru: G3; 
- Timp minim de bună funcționare: minim 50.000 ore; 
- Temperatura de lucru: -40° C -- +60° C. 

I.3. Termostat -                                         
(1 buc.)  

- Montare pe șină omega tip 35 mm.; 
- Tip contact lucru: normal deschis; 
- Tensiune lucru: 230/240 V AC; 
- Curent comutat maxim : 2 A pentru sarcini inductive; 
- Temperatura setabilă între 0° și 60°C; 
- Număr de cicluri: minim 100.000; 
- Culoare: RAL 7035; 
- Prevăzut cu 1(un) conector tip șurub pentru cabluri de la 0,5 

la 2,5 mm². 
I.4. Transformator capsulat -                        

(2 buc.) 
- Tensiune intrare: 230 V AC; 
- Tensiune ieșire: 48 V AC sau 2x24 V AC; 
- Putere: 100VA; 
- Montare pe șină omega tip 35 mm. 

I.5. Siguranță tip [fază+nul] -                   
(3 buc.) 

- Montare pe șină omega tip 35 mm.; 
- Tip: 1P+N; 
- Ocupare un singur modul – 17,5 mm.; 
- Curent nominal: 6 A; 
- Curbă de declanșare tip C; 
- Putere de rupere: minim 4,5 kA. 

I.6. Descărcător coaxial RF -                        
(2 buc.) 

 

 

- Montare pe panou; 
- Tip conector: N mamă – N mamă; 
- Gama de frecvențe: 0 – 6 GHz; 
- Impedanță: 50 ohmi; 
- Tehnologie: tub cu descărcare în gaze; 
- Putere maximă: 25 W; 
- Atenuare de inserție: ≤ 0.2 dB; 
- VSWR: < 1,25:1; 
- Curent nominal de descărcare: 5kA pentru test 8/20µS; 
- Curent maxim de descărcare: 20kA pentru test 8/20µS; 
- Tensiune maximă de protecție: < 1100 V; 
- Temperatura de lucru: -40° C -- +85° C; 
- Grad protectie: IP 54. 

I.7. Descărcător LAN -                                  
(1 buc.) 

- Montare în partea inferioară a cutiei; 
- Tip conector RJ45 10/100/1000 Base T; 
- Număr de linii protejate: 8; 
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II. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII: 

II.1. Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite.  
II.2. Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să 
facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi 
extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer 
liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele rămân în proprietatea 
achizitorului. 
II.3. Se va specifica marca, modelul și producătorul produselor pentru a se putea verifica 
îndeplinirea cerințelor solicitate. De asemenea, la ofertă se vor atașa documente de la producător în 
copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste clar încadrarea în specificațiile tehnice și în 
condițiile minimale impuse produselor (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba 
română sau engleză). 
  
6.Valoarea estimată (fără TVA):  82.236,00 RON 
 
7.Condiţii contract: 
7.1. Termenul de livrare a tuturor produselor: maxim 45 (patruzecișicinci) de zile 
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți. Termenul de livrare se consideră 
respectat, în măsura în care procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor, 
este semnat fără obiecțiuni, până la expirarea acestui termen. 
7.2. Locul de livrare a tuturor produselor: sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
poștal 030925, București. 
7.3. La livrare produsele vor fi însoțite de cel puțin următoarele documente: 

- aviz de însoțire marfă; 
- certificate de garanție; 
- declarație de conformitate/certificat de calitate. 

7.4. Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la furnizor la achizitor la 
data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor 
produselor. 
7.5. Perioada de garanție acordată fiecărui produs: minim 24 (douăzecișipatru) de luni, care 
curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor 
produselor. 
7.6. În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produselor furnizate 
în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor; 
în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor produselor depășește 30 (treizeci) de zile 
lucrătoare de la notificare, precum și în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor 

- Timp de răspuns: 1nS; 
- Curent maxim de descărcare (vârf): 6,5kA; 
- Prevăzut cu cablu patch CAT 7, 0,5 m.; 
- Capabil să permită transferul la viteze de până la 1GB. 

I.8. Cutie plastic pentru montarea  
unuia dintre transformatoarele 
menționate la pct. I.4. -                               
(1 buc.) 

-  tip ABS; 
- Prevăzută cu:  
- șină tip omega 35 mm.; 
- cleme 2x 6 [mm²] pentru ieșire; 
- 1(un) cablu de alimentare de 1,5 metri cu ștecher tip Schuko 

2P+E, secțiune conductor de minim 1,5 mm²; 
- 2(două) dintre siguranțele menționate la pct. I.5. 

I.9. Alte materiale  
 

- 1(una) șină omega tip 35 mm. montată în interiorul cutiei; 
- cleme 2x6[mm²] pentru intrarea de alimentare; 
- 3(trei) presetupe tip PG13 montate în partea inferioară a cutiei. 
NOTᾸ: Se vor realiza toate conexiunile electrice necesare bunei 
funcționări cutiei ca un întreg. 
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produselor furnizate, furnizorul are obligația de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele noi, cu 
performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului; produsele 
înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv 
de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a 
produselor, la locul de livrare. 

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate, incluzând fără 
limitare preluarea, predarea și transportul de la și la sediul achizitorului menționat la pct. 7.2., în 
condițiile de mai sus, sunt în sarcina furnizorului. 
7.7. În cazul NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR ASUMATE, furnizorul se obligă să plătească achizitorului 
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în 
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute 
de către achizitor din obligaţiile de plată a preţului, fără nici o formalitate prealabilă de punere în 
întârziere.   
În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligația de a le plăti 
în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea achizitorului. 
7.8. Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include 
toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de furnizarea tuturor produselor specificate în 
prezenta solicitare. 
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
7.9. Condiții de plată: Plata prețului se va efectua de către achizitor 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 
poștal 030925, Mun. București. 
  Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție 
cantitativă și calitativă a tuturor produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, 
primită și acceptată de achizitor.  
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de 
maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă 
și calitativă a tuturor produselor.  
În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție 
cantitativă și calitativă a tuturor produselor, achizitorul are dreptul de a efectua plata in termen de 
maxim 30(treizeci) de zile de la data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăti parțiale. 
Plata se considera efectuata la data debitării contului achizitorului. 

 
8. Condiţii de participare: 
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 

Se va prezenta, în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care 
să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de 
ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa la solicitarea de oferte.  
 
9.Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care 
are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
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Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut în 
Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor 
solicitate prin prezenta. 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condiṭiile solicitate prin prezenta, achizitorul 
va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr. 395/2016 ṣi va utiliza 
mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care are preṭul cel 
mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 
îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, achizitorul va solicita ofertantului care a introdus în 
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin 
prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate 
cerinṭele solicitate prin prezenta. 
 
9. Termen limita primire oferte: 28.02.2018 
 
10.Informatii suplimentare: 
 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.04.2018. 
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „CUTII DE PROTECTIE MECANICA 
PENTRU SENZORII Keysight (cod CPV: 31219000-4)”, până la data de 28.02.2018. 

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în SEAP 
sub alta denumire decât cea de „CUTII DE PROTECTIE MECANICA PENTRU SENZORII Keysight (cod 
CPV: 31219000-4)” sau după data de 28.02.2018 nu vor fi luate în considerare.  

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea 
acesteia prin fax la nr. +40 372845402/599 sau pe e-mail la adresa mariana.ursu@ancom.org.ro sau 
izabela.nastase@ancom.org.ro. 

Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform 
celor de mai sus. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea 
Publicitate-Anunţuri. 
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Anexa la Solicitarea de oferte 
 
           OFERTANT, 
__________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 
precizate în solicitarea de oferte 

 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „cutii de protecție mecanică pentru 
senzorii Keysight (cod CPV: 31219000-4)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 
prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate 
cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatul(a) declar că informațiile 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) 

 
 
 
 
 


