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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia 
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze următoarele 
produse: materiale pentru întreținerea echipamentelor și rețelei IT (manson, cablu usb, cablu 
video, clește de sertizat, geantă imprimantă, încărcători acumulatori, truse scule electronist, 
adaptor extern usb, trusă scule rețelistică, convertor video complex). 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742, 
Fax: 0264-484077, în atenţia:  Dana OLTEAN, email:  dana.oltean@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă 
 

1. Tip contract: Produse 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă sau contract având ca obiect furnizare materiale pentru întreținerea 
echipamentelor și rețelei IT (manson, cablu usb, cablu video, clește de sertizat, geantă 
imprimantă, încărcători acumulatori, truse scule electronist, adaptor extern usb, trusă scule 
rețelistică, convertor video complex). Procedura este împărţiă în 10 loturi.  

 

3. CPV: 31224200-4, 31320000-5, 42636100-4, 30237270-2, 31158100-9, 

44512940-3, 30237132-3, 44512940-3, 32350000-1 

 

4. Descrierea contractului 

 

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimată fără TVA – 10.385,00 Lei (400,00 lei pentru lotul nr.1, 130 lei 

pentru lotul nr.2, 130,00 lei pentru lotul nr.3,  1.000,00 lei pentru lotul nr.4, 

1.440,00 lei pentru lotul nr.5, 900,00 lei pentru lotul nr.6, 4.000,00 lei pentru 

lotul nr.7, 885,00 lei pentru lotul nr.8, 500,00 lei pentru lotul nr.9, 1.000,00 lei 

pentru lotul nr.10) 

 

6. Condiţii contract sau comandă: 

 În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai 
mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de 
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către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către părţi). Ofertantul trebuie să prezinte în 
oferta sa datele de idetificare, date de contact.  

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea contractului sau a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către 
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de 
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

Locul de livrare este Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoţite de 
cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă (dacă este cazul), declaraţii de 
conformitate/certificate de calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau 
engleză (daca este cazul). 

Perioada de garanție acordată produselor livrare este conform certificatului de garanție emis 
de producător şi curge de la data recepţiei acestora. 

În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate 
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul 
în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, 
precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a 
înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu 
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul 
înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie  conform certificatului de garanție emis de 
producător, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia. 

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de 
garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt în 
sarcina furnizorului. 

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, 
furnizorul datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a prezentei 
comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio 
formalitate prealabilă de punere în întârziere. 

 
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca 

în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 
Prezentarea propunerii financiare:  Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi 

va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul  unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei 
nr.1 . Procedura este împărţită în 10 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru 
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în 
parte ofertat, conform anexei nr.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării 

Contractului/Comenzii. 
 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 

 
Conditii de plată:  Furnizorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 

2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO98TREZ23F850100200530X, 
RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X,   A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj 
din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM.  
În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei produselor.  
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a 

efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. 
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Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.  
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
 

Oferta trebuie să conţină și  declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini.  

 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut / lot, in Lei, fara TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 02.12.2015 (inclusiv), prin fax la nr. 0264-
484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. 
Câmpeni, Nr. 28. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 02.12.2015 (inclusiv),  nu va 

fi luată în considerare. 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să 

prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM 
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.12.2015. 
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, pot fi vizualizate şi pagina de internet a 

ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  

  
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dana.oltean@ancom.org.ro
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ANEXA= 1= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se va specifica dacă  firma este platitoare sau neplatitoare de TVA 
 
 

Oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și 
caietul de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produse 
 

 
Cantitate 

Preţ unitar, 
 fără TVA 
lei/buc 

Preţ total, 
 fără TVA 

lei 

Pentru LOT ul nr…….:  
 

1.     

Preţ  total,  lei, fără TVA   

Preţ  total,  lei, cu TVA  
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CAIET DE SARCINI 

 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică. 
Cerințele impuse vor fi considerate minimale. 
 

I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI – furnizare produse 
- Lot 1: Manșon pentru mufe RJ45; 
- Lot 2: Cablu USB; 
- Lot 3: Cablu video pentru monitor; 
- Lot 4: Cleste de sertizat RJ45; 
- Lot 5: Geanta imprimanta; 
- Lot 6: Incarcator acumulatori AA/AAA; 
- Lot 7: Trusa de scule electronist; 
- Lot 8: Adaptor extern USB 3.0 – HDD; 
- Lot 9: Trusa de scule retelistica 1; 
- Lot 10: Convertor video complex la VGA. 

 
 

II. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE 
  
Nr. 
Crt 

Denumire 
produs 

Caracteristici UM Cantitate 

Lot 1 

1 
Manson 
pentru 
mufe RJ45 

manson pentru mufe RJ 45, material cauciucat, de culori 
diferite: albastru, galben, rosu, verde, negru. 

buc 200 

Lot 2 

1 Cablu USB Cablu USB 2.0 A-B, pentru imprimanta, lungime 10m buc 2 

Lot 3 

 
1 

Cablu video 
monitor, 

10m 

Cablu extensie VGA / SVGA, 10m lungime, ecranat, inele 
de ferita. 

buc 2 

Lot 4 

1 
Cleste de 
sertizat 
RJ45 

Cleste sertizat pentru mufe de tip: RJ45, RJ12, RJ11; 
Dispozitiv de strângere cu clichet; Dispozitivul de strângere 
confecţionat complet din metal; Mânerul de stângere  cu 
suprafaţă antiaderentă din material plastic sau cauciuc. 

buc 5 

Lot 5 

1 
Geanta 

imprimanta 

Geanta pentru transpot prevazută cu minim doua 
despartituri capabilă sa transporte laptop de minim 15,6 
inci, si o imprimanta portabila. Mâner de prindere în mână 
și curea de umăr. Geanta sa fie capitonata pentru a 
proteja continutul la socuri sau lovire. 

buc 12 

Lot 6 

 Incarcator Incarcator rapid ce poate incarca pana la 8 acumulatori AA buc 3 

BARI / DRC / 131 /23.11.2015 
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1 acumulatori 
AA/AAA 

sau AAA; Canale independente de incarcare pentru fiecare 
acumulator; Afisaj LCD; Posibilitate alegere viteza 
incarcare (fast / soft); Tehnologie reconditionare 
acumulatori; Microprocesor cu precizie de 0.001V 

Lot 7 

1 
Trusa de 

scule 
electronist 

Trusa Profesională Reţelistică, 58 de piese  
- Penseta dreapta 
- cleste pentru taiat sârmă 125 mm 
- cleste cu cioc lung 138 mm 
- adaptor pentru sertizat  RJ - 45 
- adaptor pentru sertizat RJ - 11 
- adaptor pentru sertizat RG - 58 , RG-59/62 , BNC / TNC 
- adaptor pentru sertizat RJ - 22 
- adaptor pentru sertizat RG - 58 , RG-59/62 AU BNC / 
TNC 
- cleste de sertizare suport pentru adaptoare mai sus 
mentionate 
- Cârlig cu mâner 
- Pompa pentru cositor 
- Cheie reglabilă 152 mm 
- Ciocan de lipit 110V sau 220V 
- Pensă 152 mm 
- Tăietor de cablu rotund 
- Unealtă pentru dezizolat 
- Șurubelniță  5 mm 
- Șurubelniță  6 mm 
- Surubelniţă # 3.2x75 mm 
- Surubelniţă # 0x75 mm 
- Surubelniţă # 5x75 mm 
- Surubelniţă # 1x75 mm 
- Surubelniţă # 2x100 mm 
- Sârmă pentru dezlipire 
- Cleşte de dezizolator pentru dimensiuni diferite fixe 
- Instrument pentru sertizat prize, cu lamă de 110/66 
- instrument pentru dezizolat UTP / STP 
- Cutie de depozitare componente 
- Instrument de aliniere (200 mm/2 mm) 
- Mini lanternă 
- set chei hexagonale 7 buc 
- coliere de plastic pentru cabluri 
- perie de curăţat 
- Mufe RJ 45 ( 25 buc . ) 
- Mufe RJ 11 ( 50 buc . ) 
- Mufe RJ - 22 ( 50 buc . ) 
- manşon pentru mufe RJ - 45 ( 20 buc . ) 
- Fludor  63 %  SN 
- Lamă 175 mm 
- Cheie tubulară M3 
- Cheie tubulară M4 
- Cheie tubulară M4.5 
- Cheie tubulară M5 
- Cheie tubulară M5.5 
- Cheie tubulară M6 
- mâner cu clichet pentru chei tubulare 
- Capete de șurubelniță : PH.0 , PH.1 , PH.2 

buc 2 
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- Capete de șurubelniță:3mm, 5mm, 6mm 
- Capete T6 , T7 , T8 , T9 , T10 , T15 
- Cureaua 3,3 m 
- Cutter (3 lame de încărcare) 
- Ruleta 3 metri 
- Foarfece 
- Oglindă 

Lot 8 

1 
Adaptor 

extern USB 
3.0 - HDD 

interfata USB 2.0 / 3.0; 
suporta HDD-uri de 2,5/3,5 IDE/SATA; 
nu are nevoie de driver; 
functie "Backup" prin apasarea unui buton (One Touch 
Backup); 
sursa de alimentare de la 220 V, cablu USB 3.0. 

buc 3 

Lot 9 

1 
Trusa de 

scule 
retelistica 1 

Trusă de rețea care conține multimetru pentru retea si 
cable tracker 
Caracteristici in conformitate cu IEC61010-1 CAT III 600V: 

- afisaj 3,5digiti (1888), 
- alegere functii 
- masurare automata sau manuala 
- afiseaza valoarea maxima 
- functie de memorare a unei valori masurate 
- Scala de masura automata cu selectie manuala a 

marimilor de masurat: volti continuu sau alternativ, 
ohmi, continuitate, curent continuu sau alternativ, 
verificare cablu telefon pentru mufa RJ11, ton, 
verificare cablu de retea pentru mufa RJ45 

- Autopower off 
- Alimentare la 9V 
- Greutate aprox 400gr. 

buc 1 

Lot 10 

1 

Convertor 
video 
complex la 
VGA 
 

Adaptor semnal video complex(BNC) la SVGA rezolutie 
1024x768. Contine și alimentator. 

 4 

 
 
 
 

III. LOCUL DE LIVRARE AL PRODUSELOR 

- Sediul D.R. CLUJ, str. Câmpeni, nr. 28, Cluj Napoca, Judetul Cluj. 



 

8/4 
 

 

IV. TERMEN DE LIVRARE AL PRODUSELOR 

-   10 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii sau de la data 
semnării contractului. 

 

V. TERMEN DE GARANTIE 

- Garanția conform certificatului de garanție emis de producător. 
 

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

- Prețul cel mai scăzut. 

 

 
 


