
 

 

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

SOLICITARE DE OFERTE 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 

Regională Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, Cod poştal: 300342, intenţionează să 

achiziţioneze corpuri de iluminat la sediul ANCOM – Direcția Regională Timiș. 

Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.872, Fax: 0256.471.699, în atenţia: Ramona 

Botoroaga, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

           Tip anunt: Cumpărare directa 

1. Tip contract: furnizare  
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 Comanda scrisă va avea ca obiect furnizarea de corpuri de iluminat la sediul ANCOM – Direcția Regională 

Timiș.  

Amplasament: Municipiul Timișoara, str. Horia, nr. 32, judeţ Timiș 

3. CPV: 31532900-3 

 

4. Descrierea contractului:  

Pentru buna desfășurare a activităților curente și scăderea consumului de energie electrică, Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații dorește achiziționarea unui număr de 44 corpuri de iluminat 
cu becuri economice tip LED, inclusiv montajul acestora la rețeaua electrică existentă a imobilului din Timișoara, 
strada Horia, nr. 32. 

  La momentul întocmirii ofertei, furnizorul trebuie să îndeplinească următoarele obligații: 

• Să viziteze sediul ANCOM DR Timiș, strada Horia, nr. 32, în vederea studierii și însușirii documentației tehnice 
privind instalația electrică existentă a imobilului în care urmează să se monteze corpurile de iluminat, în acest 
sens încheindu-se un proces verbal de vizitare sediu, conform Anexei nr. 1; 

• Să întocmească un grafic de execuție cu privire la montarea corpurilor de iluminat, astfel încât să se respecte 
termenul de execuție de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii comenzii; montajul corpurilor de iluminat 
va fi efectuat în zilele lucrătoare,  de luni până joi în intervalul orar 8:30-17:00 și vineri în intervalul orar 8:30-
14:30; 

• Să asigure echipamentele necesare pentru montarea corpurilor de iluminat; 

• Să respecte dispoziţiile H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele 
temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare 
incidente în domeniu. 
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• Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor 
periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), 
procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru 
acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice 
modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de 
furnizor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 
îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

• În procesul de execuţie a serviciilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul 
montării corpurilor de iluminat.  

II. PRODUSE/MONTAJ/SPECIFICAȚII 

         1. CARACTERISTICI TEHNICE – ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ  A INSTALAȚIEI 
EXISTENTE 

  Tensiunea nominală pentru circuitele electrice de alimentare este de 230 V c.a. circuite monofazice. 
Frecvenţa reţelei de alimentare 50 Hz. 

         Grad normal de protecţie conform SR-EN 60529-1995. 

         2. CORPURILE DE ILUMINAT 

 Solicităm livrarea, în cantitățile și cu specificațiile arătate mai jos, inclusiv a serviciului de montaj la poziție, 
în birourile și garajul sediului beneficiarului ANCOM DR Timiș din Timișoara, strada Horia, nr. 32, a următoarelor 
corpuri de iluminat cu tehnologie LED: 

Nr. 

crt. 

Denumire Cantitate 

         

1 Corp de iluminat cu tehnologie LED 48 W  2 bucăți 

2 Corp de iluminat cu tehnologie LED 40 W           4 bucăți 

3 Corp de iluminat cu tehnologie LED 20 W  1 bucată 

4 Corp de iluminat cu tehnologie LED 14 W – 4 bucăți cu 

montaj de perete și 21 bucăți cu montaj pe tavan  

25 bucăți 

5 Lampă EXIT cu LED – 6 X 0,1 W 12 bucăți 

 

        Având în vedere destinația încăperilor, a nivelului de iluminat cerut de normativele în vigoare, corpurile de 
iluminat vor îndeplini următoarele condiții:  

- corpuri de iluminat cu led; 
- corpurile de iluminat vor fi omologate; 
- corpurile de iluminat vor purta marcajul CE; 
- corpurile de iluminat vor fi însoțite de certificate de garanție și calitate, precum și de declarația de 

conformitate a producătorului/reprezentantului autorizat în UE privind cerințele esențiale ale 
Directivei EMC; 

 

 Perioada de garanție acordată produselor ofertate va fi de 24 de luni de la data încheierii procesului verbal 
de recepție care atestă livrarea și montarea produselor. 



 Termenul de livrare și montaj: maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii comenzii, transmisă de către 
ANCOM DR Timiș. 

     3. SPECIFICAȚII TEHNICE 

            • Corp de iluminat cu tehnologie LED 48 W  

            -     Dimensiuni ( L x l x h ) : 1200 x 300 x 15 mm 

- Culoare – alb 
- Material – aluminiu 
- Mască – opal  
- Tip iluminare – LED Panel 
- Temperatura culorii – 4000 K 
- Lumeni – 3800 Lm 
- Sursa de iluminare – SMD LED 
- Culoare lumină – neutral white 
- Durată de viață – min. 30000 ore 
- Clasă energetică – A 
- Grad de protecție – IP 20 
- Clasă de protecție – III  
- Surse de lumină – incluse  
-  

           • Corp de iluminat cu tehnologie LED 40 W 

           -    Dimensiuni ( L x l x h ) : 600 x 600 x 15 mm 

- Culoare – alb 
- Material – aluminiu 
- Mască – opal  
- Tip iluminare – LED Panel 
- Temperatura culorii – 4000 K 
- Lumeni – 3200 lm 
- Sursa de iluminare – SMD LED 
- Culoare lumină – neutral white 
- Durată de viață – min. 30000 ore 
- Clasă energetică – A 
- Grad de protecție – IP 20 
- Clasă de protecție – III  
- Surse de lumină – incluse  

 
  • Corp de iluminat aparent LED 20 W  

             -    Dimensiuni : 592x75x26 

- Culoare – alb 
- Temperatura de culoare – 6400K 
- Sursa de iluminare – SMD LED 
- Putere – 20W 
- Montaj – aplicat 
- Echipare – driver  
- Flux luminos – 1400Lm 
- Culoare lumină – neutral white 
- Durată de viață – min. 30000 ore 
- Grad de protecție – IP 40 
- Temperatura mediului de funcționare : -20° C ÷ +40° C 
- Factor de putere : cosj> 0.92 



 

           • Corp iluminat cu tehnologie LED 14 W 

            -     Dimensiuni ( L x l ) : 1200 x 160 mm 

- Culoare – alb 
- Material carcasă din tablă de oțel vopsită cu pulbere 
- Dispersor – opal   
- Aparataj (driver) – inclus în produs 
- Tip iluminare – LED  
- Temperatura de culoare – 4000 K 
- Culoare lumină – neutral white 
- Durată de viață – min. 50000 ore 
- Grad de protecție – IP 20 
- Clasă de protecție – I 
- Surse de lumină – incluse 

  

            • Lampă EXIT cu LED – 6 X 0,1 W 

- Lampă de urgență cu 6 LED-uri 
- Putere LED – 0,1 W 
- Durată de încărcare – max 24 ore 
- Format mare 355 x 143 x 23 mm 
- Geam sticlă cu pictogramă EXIT 
- Mod de iluminare permanent timp de maxim 2 ore 
- IP 20 

 

4. MONTAREA CORPURILOR DE ILUMINAT 
 

 Înainte de începerea montării corpurilor, furnizorul este obligat la: 

- studierea și însușirea documentațiilor scrise și desenate a instalației electrice existente; orice 
omisiune sau neconcordanță o comunică Beneficiarului; 

- verificarea materialelor și a echipamentelor aduse pentru montaj; furnizorul va asigura toate 
accesoriile (dibluri, bride, etc.) necesare montării corpurilor; 

- studierea condițiilor de montaj și racordare, la fața locului; 
- pregătirea materialelor de prindere a corpurilor de iluminat inclusiv a altor echipamente necesare 

montajului (mașini de găurit, aspirator, scară, etc.); 
- trasarea poziției de montaj cu respectarea cerințelor din partea beneficiarului; 
- respectarea cerințele producătorului cu privire la montajul corpurilor, cu respectarea strictă a 

prevederilor privind protecția muncii; 
 

 Corpurile de iluminat de orice tip se racordează numai între fază și nul. 

 Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârje de tavan, dibluri, etc.) se vor alege astfel 
încât să suporte fără a suferi deformări o greutate egală cu de cinci ori greutatea lor, dar cel puțin 10 kg. 

       Se interzice suspendarea corpului de iluminat direct prin conductorii de alimentare. 

        Pentru plafonierele 600x600 solicităm montaj suspendat prin cabluri în 4 puncte, iar pentru plafonierele 
1200x300 solicităm montaj suspendat prin cabluri în 6 puncte. 

        Furnizorul va asigura protecția bunurilor existente în încăperile unde urmează a se instala corpurile de 
iluminat prin acoperirea acestor bunuri cu folii de protecție sau alte astfel de mijloace de protecție.  



        Furnizorul va asigura, după efectuarea lucrărilor de montare a corpurilor de iluminat, curățenia în fiecare 
încăpere.   

5. TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE 
 

 Transportul, depozitarea si manipularea corpurilor de iluminat se vor face cu grijă, pentru evitarea 
deteriorării lor. 

 Costul livrării produselor la sediul ANCOM DRT Timișoara, strada Horia, nr. 32, va fi în sarcina furnizorului. 

5.Valoarea estimata fara TVA  - 17.693,50 Lei 

 

6.Condiţii contract: 

 Perioada de garanție acordată produselor ofertate va fi de 24 de luni de la data încheierii procesului verbal 
de recepție la livrare și montare a produselor. 

 Termenul de livrare și montaj: maxim 10 zile lucratoare de la data încheierii comenzii. 

Prețul oferit include toate costurile directe și indirecte, legate de livrarea și montarea produselor la sediul ANCOM 
DR Timiș, Timișoara, strada Horia, nr. 24.  

 Dreptul de proprietate asupra produselor va trece de la furnizor la beneficiar în momentul încheierii 
procesului verbal de recepție a lucrărilor și de livrare și montare a produselor. 

 Furnizorul va înlocui cu produse noi orice corp de iluminat care nu funcționează conform specificațiilor 
tehnice ale producătorului.  

 Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea 

prezentei comenzi, 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, prestatorul are obligaţia de a le plăti 

în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că lucrările prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi 

nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 Prezentarea propunerii financiare:  Preţul ofertei va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va include 

toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum şi a celorlalte obligaţii 

asumate. 

       Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRT din Horia, Nr. 24, Timisoara, 

Cod poștal 300342. 

Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.  

Plata  facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer bancar 

în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.  

Nu se vor efectua plăţi în avans.  

 

 



7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 

- Ofertantul 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. 
           - Ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere – Anexa nr. 2, din care să 
rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului 
de activitate al ofertantului. 

Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

           - Ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că oferta 
prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate. 

           - Ofertantul va prezenta, în copie, atestatul eliberat de ANRE prin care ofertantul este autorizat pentru 
montajul corpurilor de iluminat. 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate cerinţele solicitate 

prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari 

directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 25.05.2018 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in 

catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email 

la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 25.05.2018  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, 

sectiunea Anunturi/achizitii publice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

PROCES VERBAL 

Vizitare sediu ANCOM DR Timiș, str. Horia nr. 32 

 

 

 

 

 

 

Încheiat astăzi ________________ la sediul Autorității  Naționale pentru Reglementare și Administrare în 
Comunicații, între societatea ______________________ cu sediul în __________, strada _________, nr. 
_____, judetul _______, CUI _______________, reprezentată de __________________ administrator și 
ANCOM DR Timiș  ____________________,  

Prin care se reține prezența reprezentantului societății _____________la sediul ANCOM DR Timiș, în 
vederea vizitării imobilului ce va face obiectul montării corpurilor de iluminat și a studierii și însușirii 
documentației tehnice privind instalația electrică existentă a imobilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Anexa nr. 2 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

Subsemnatul ______________________ în calitate de  administrator al societății 
_________________, cu sediul în _____________, strada __________ nr. __________, CUI 
_____________, J _________________, declar pe propria răspundere, având cunoștință de 
prevederile penale privind falsul în declarații, că activitarea societății ________________, se 
desfășoară cu respectarea tuturor regulilor obligatorii  prevăzute de reglementările legale referitoare 
la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare 
domeniului de activitate montaj corpuri de iluminat – intervenții la instalații electrice. 

 

 

 

Administrator, 

___________________ 

 

 

 


