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 produsele:
greblă frunze, furtun gradină, trimmer gazon, compresor.
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/contract având ca obiect achiziţia de furnizare greblă frunze, furtun gradină,
trimmer gazon, compresor auto. Procedura este împărţiă în 4 loturi.
3. CPV: 44511000-5, 44165000-4,16311000-8, 42123400-1
4. Descrierea contractului
Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat.
5. Valoarea estimata fara TVA – 3.140,00 Lei (240 lei pentru lotul nr.1, 2.400 lei
pentru lotul nr.2, 100 lei pentru lotul nr.3, 400 lei pentru lotul nr. 4)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai
mare de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise
transmise de către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către ambele părţi). Oferta
trebuie sa fie semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de
idetificare, date de contact.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% 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, furnizorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
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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, declaraţii de conformitate/certificate de
calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză.
Perioada de garanție acordată produselor livrare este de 24 (douăzecişipatru) luni 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 de 24 (douăzecişipatru) luni, 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 0,1% 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 pe 4 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: RO98TREZ.23.F.85.01.00.20.05.30.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, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
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 si in conformitate cu prevederile art. 36
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
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 si in conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
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Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate
în prezenta solicitare de ofertă/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 in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 11.07.2014 (inclusiv),ora 16:00, 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 11.07.2014 (inclusiv), ora
16:00 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 11.08.2014.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, poate fi vizualizata şi pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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ANEXA= 1=

Nr.
crt.

Denumire produse
Cantitate

Preţ unitar ,
fără TVA
lei/buc

Pentru LOT ul nr…….:
1.
Preţ total, lei, fără TVA

•

Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA

Oferta prezentată respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.
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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Obiectul caietului de sarcini: furnizarea de produse pentru întreţinere şi funcţionare:
- LOT I: GREBLĂ FRUNZE;
- LOT II: FURTUN GRADINĂ;
- LOT III: TRIMMER GAZON;
- LOT IV: COMPRESOR AUTO
LOT I: GREBLĂ FRUNZE
I. Caracteristici tehnice:
Nr.
crt.
1.

Denumire
produs
Greblă frunze

Caracteristici tehnice
-

tip produs : greblă pentru frunze, cu coadă,
necesară pentru curăţarea spaţiilor verzi;
- Descriere : - unealtă agricolă manuală constând dintr-o
bară cu dinți de metal, fixată într-o coadă lungă de lemn și
folosită pentru curăţarea spaţiilor verzi ( pentru a aduna
frunze, fân, gunoaie etc.);
• - greblă profesională cu : cap din oțel călit, 16 dinți
și coadă lăcuită din lemn.

Canti
-tate
3 buc.

Caracteristici:
- material lamă : oțel;
- material coadă : lemn lăcuit;
- cap : din oţel călit;
- nr. dinţi: 16;
- material coadă : lemn lăcuit;
- lungime coadă : 1,30m;
- garanţie : 2 ani.
- unitate de vânzare: buc.

LOT II: FURTUN GRĂDINĂ
I. Caracteristici tehnice:
Nr.
crt.

Denumire
produs

Caracteristici tehnice

Cantitate

1.

Furtun grădină
½”, 20m

- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete;
- poate fi transportat în orice
moment în grădină;
- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 20 m
furtun inclus şi racorduri incluse;
- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și

2 buc.
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asamblat, include :
- 1 x derulator tambur pt. furtun ;
- 1 x 20m furtun 1/2”;
- 1 spritzer ;
- conectori (componente pt. conectare la robinet);
- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);
- accesorii pentru prindere pe perete;
- derulatorul tambur pt. furtun : - e prevăzut cu :
- tambur : - confecţionat din plastic stratificat;
- rezistent la şocuri;
- ax : solid;
- se poate înfăşura 20m de furtun ½”;
- mâner central pentru manipulare;
- manivelă pt. rularea uşoară a furtunului;
- conexiunea furtunului înclinată pentru a
preveni blocarea.
- furtun : - furtun de grădină - pt. irigaţii , rezistent la
presiune (20 bar), care îşi menţine forma;
- lungime furtun : 20m;
- diametru furtun : 1/2” (12,5mm);
- standard de conectare: 1/2”;
- spritzer : - din material plastic ;
- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet
puternic la pulverizare foarte fină;
- conectori : - mufe conectoare standard 1/2”;
- conectori adiţionali pt. robinet;
- să fie etanşi;
- destinaţi utilizării între robinet şi furtun şi
între furtun şi dispozitiv;
- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.
- accesorii pentru prindere pe perete;
- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt.
furtun grădină (cu 20m furtun) - complet
echipat şi asamblat + conectori + accesorii.
2.

Furtun grădină
½”, 30m

- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete;
- poate fi transportat în orice
moment în grădină;
- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 30 m
furtun inclus şi racorduri incluse;
- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și
asamblat, include :
- 1 x derulator tambur pt. furtun ;
- 1 x 30m furtun 1/2”;
- 1 spritzer ;
- conectori (componente pt. conectare la robinet);
- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);
- accesorii pentru prindere pe perete;
- derulatorul tambur pt. furtun : - e prevăzut cu :
- tambur : - confecţionat din plastic stratificat;
- rezistent la şocuri;
- ax : solid;
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3 buc.

-

se poate înfăşura 30m de furtun ½”;
mâner central pentru manipulare;
manivelă pt. rularea uşoară a furtunului;
conexiunea furtunului înclinată pentru a
preveni blocarea.
- furtun : - furtun de grădină - pt. irigaţii , rezistent la
presiune (20 bar), care îşi menţine forma;
- lungime furtun : 30m;
- diametru furtun : 1/2” (12,5mm);
- standard de conectare: 1/2”;
- spritzer : - din material plastic ;
- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet
puternic la pulverizare foarte fină;
- conectori : - mufe conectoare standard 1/2”;
- conectori adiţionali pt. robinet;
- să fie etanşi;
- destinaţi utilizării între robinet şi furtun şi
între furtun şi dispozitiv;
- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.
- accesorii pentru prindere pe perete;

3.

Furtun grădină
½”, 50m

- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt.
furtun grădină (cu 30m furtun) - complet
echipat și asamblat + conectori + accesorii.
- un produs pentru 2 utilizări:- pt. depozitarea pe perete;
- poate fi transportat în orice
moment în grădină;
- produs : set tambur mobil pentru furtun grădină,cu 50m
furtun inclus şi racorduri incluse;
- setul tambur mobil pt. furtun grădină, complet echipat și
asamblat, include :
- 1 x derulator tambur pt. furtun ;
- 1 x 50m furtun 1/2”;
- 1 spritzer ;
- conectori (componente pt. conectare la robinet);
- conectori ( mufe conectoare standard 1/2);
- accesorii pentru prindere pe perete;
- derulatorul tambur pt. furtun : - e prevăzut cu :
- tambur : - confecţionat din plastic stratificat;
- rezistent la şocuri;
- ax : solid;
- se poate înfăşura 50m de furtun ½”;
- mâner central pentru manipulare;
- manivelă pt. rularea uşoară a furtunului;
- conexiunea furtunului înclinată pentru a
preveni blocarea.
- furtun : - furtun de grădină - pt. irigaţii , rezistent la
presiune (20 bar), care îşi menţine forma;
- lungime furtun : 50m;
- diametru furtun : 1/2” (12,5mm);
- standard de conectare: 1/2”;
- spritzer : - din material plastic ;
- cu reglare debit/ tip de jet – de la jet
puternic la pulverizare foarte fină;
- conectori : - mufe conectoare standard 1/2”;
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1 buc.

- conectori adiţionali pt. robinet;
- să fie etanşi;
- destinaţi utilizării între robinet şi furtun şi
între furtun şi dispozitiv;
- să fie compatibili cu dispozitivul de irigare.
- accesorii pentru prindere pe perete;
- unitate de vânzare : 1 buc.= 1 set tambur mobil pt.
furtun grădină (cu 50m furtun) - complet
echipat şi asamblat + conectori + accesorii.
LOT III: TRIMMER GAZON
I. Caracteristici tehnice:
Nr.
crt.
1.

Denumire
produs
Trimmer
gazon

Caracteristici tehnice
- tip produs : trimmer electric cu fir;
- utilizare : pentru tăierea ierbii în zonele greu accesibile,
pe lângă garduri şi pereţi, între şi sub tufişuri, peste tot pe
unde nu se poate folosi maşina de tuns gazon.
Caracteristici
-

Comutator de pornire/oprire mare ;
uşor manevrabil, pentru confort optimal;
dispozitiv de reţinere a cablului pentru prevenirea
avarierii cablului sau a uneltei;
avans fir „Tap&Go“ pentru derularea simplă a firului
în caz de necesitate, în timpul lucrului;
sistem de tăiere cu două fire pentru tuns rapid şi
perfect;
foarfece reglabile în 180º pentru tăierea fără efort a
marginilor gazonului;
Motor : universal puternic, rezistent ;
carcasă şi mâner suplimentar făcute din plastic de
înaltă calitate, rezistent la impact ;
înclinaţie – automată.

Date tehnice
- Putere: 250 W;
- Turaţie în gol: 12000 r.p.m.;
- Diametru de tăiere: 25 cm ;
- Sistem de tăiere: 2 sisteme de fire;
- Diametru fir: 1.2 mm;
- Lungime fir: 2 x 2,5 m ;
- Sistem de avansare fir Tap & Go;
- Greutate 1.7 kg;
- Construcţie „EASY STORAGE“;
- Avans fir „Tap&Go“;
- Tăierea muchiilor verticale;
- Dispozitiv de reţinere cablu .
- unitate de vânzare : 1 buc.
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Cantitate
1 buc.

- unitate de livrare : 1 trimmer + manual de utilizare în
limba română.

LOT IV: COMPRESOR AUTO
I. Caracteristici tehnice:
Nr.
crt.
1.

Denumire
produs
Compresor
auto

Caracteristici tehnice
-

alimentare de la bricheta auto
prevăzut cu manometru
adaptor şi cablu c.c. de 12 volți
mufă şi cablu c.a. de 230 volți
funcție de preselectare a presiunii
greutate sub 3 kg

Cantitate
2 buc.

II. Locul de livrare al produselor: furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului
ANCOM – DR Cluj: Cluj-Napoca, str.Câmpeni,nr.28.
III. Termen de livrare: - 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii.
IV. Termen de garanţie al produselor: 24 luni de la recepţie.
V. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
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