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, intenţionează să
achiziţioneze 10 seturi de echipamente de protecție pentru persoanele care vor circula cu vehicule
mobile speciale de teren de tip ATV (All Terrain Vehiche). Un set de echipamente este alcătuit din:
cască, mănuși, cizme, geacă și pantaloni.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel. 0732005271, Fax:
+40 372845599/402, în atenţia: Gabriela STROE, email: gabriela.stroe@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia a 10 seturi de echipamente de protecție pentru
persoanele care vor circula cu vehicule mobile speciale de teren de tip ATV (All Terrain Vehiche).
Un set de echipamente este alcătuit din: cască, mănuși, cizme, geacă și pantaloni.
3. CPV: 18143000-3
4. Descrierea contractului
Produsele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minimale:
Fiecare set de echipamente pentru protecția persoanelor care vor circula cu vehicule mobile
speciale de teren de tip ATV (All Terrain Vehicle) este alcătuit din : cască, mănuși, cizme, geacă și
pantaloni.
Fiecare set trebuie să asigure condițiile pentru conducerea ATV-ului în condiții de siguranță și
pentru prevenirea unor accidentări grave (protecție în caz de răsturnare).
Cască:
Compoziție : Polycarbon, interior EPS ;
Trebuie să îndeplinească standardele ECE 22-05 ;
Să conțină un sistem de prindere al curelei cu deschidere rapidă ;
Să ofere posibilitatea de ventilație dublă ajustabilă ;
Să conțină un vizor cu protecție împotriva zgârieturilor ;
Interiorul va fi realizat dintr-un material moale și confortabil ;
Mărime : 1 bucată L, 5 bucăți XL și 4 bucăți XXL;
Culoare : negru.
Mănuși:
Compoziție : Piele de vacă cu ramforsare din carbon, rășină, nylon și analine.
Interiorul mănușii trebuie să fie realizat din burete și mătase laminată, piele cu ventilație la
degete ;
La degetele mănușii trebuie să existe ramforsări din piele ;
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Să conțină o centură de închidere pentru încheietură și o manșetă ajustabilă din material
LYCRA ;
Palma mănușii trebuie să fie ramforsată siliconată ;
Mărime : 5 perechi L și 5 perechi XL ;
Culoare : negru.
Cizme:
Compoziție : Piele, microfibră, placă de protecție metalică ;
Cizmele trebuie să fie realizate din piele, cu partea din față din microfibră ;
Botul cizmei trebuie să fie realizat din placă de protecție metalică ;
Cataramele realizate din aliaj ;
Pentru asigurarea protecției termice și impermeabilitate interiorul trebuie să fie realizat din
piele termoizolantă ;
Pentru o rezistență îndelungată cauciucul din talpă trebuie să fie turnat și antiderapant. De
asemenea trebuie să conțină protecții detașabile suplimentare ;
Pentru a proteja glezna și tibia trebuie să se asigure protecții speciale din plastic dur
turnate înfășurat.
Mărime : 5 perechi mărimea 42 și 5 perechi mărimea 44;
Culoare : negru/alb.
Geacă:
Compoziție : Polyester 600Dx600D cu polyamid/pvc 190T ;
Căptușeala interioară trebuie să fie groasă, matlasată din polyester 190T ;
Să conțină fermoare YKK ;
Să conțină protecții flexibile pentru coate (material întăritor la coate) ;
Să conțină manșete ajustabile ;
Să conțină 2 buzunare exterioare și 3 buzunare interioare ;
Să conțină ventilație mijloc-spate ;
Să contină curele pentru ajustarea taliei și mânecilor (biceps, încheietură) ;
Să conțină un guler detașabil ;
Să respecte standardul CE EN 1621-1 ;
Mărime : 1 bucată L, 5 bucăți XL și 4 bucăți XXL;
Culoare : negru.
Pantaloni:
Compoziție : Polyester, Spandex, Kevlar ;
Trebuie să asigure confort, mobilitate, rezistență la frecare ;
Să folosească Spandex la genunchi, talie și bazin pentru mulare indiferent de poziție ;
Să folosească Kevlar pentru asigurarea rezistenței la căldura provenită de la evacuare cât și
la frecarea cauzată din eventualele căzături ;
Să conțină spații de aerisire pentru a asigura o bună ventilație ;
Mărime : 1 pereche L, 5 perechi XL și 4 perechi XXL;
Culoare : negru.
5. Valoarea estimata fara TVA: 30.242,00 Lei
6. Condiţii contract:
Termenul de livrare a tuturor produselor: -maxim 40 (patruzeci) de zile lucrătoare de la
data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM; termenul de livrare a produselor se
consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă
corespunzător livrării tuturor produselor, este semnat fără obiecţiuni, până la expirarea termenului
de livrare;

2/6

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din
valoarea 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 a tuturor produselor: sediul autorităţii contractante din str. Delea Nouă, Nr.2,
Sector 3, Cod poştal 030925, Bucureşti.
La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: certificate de garanţie,
declaraţie de conformitate/ certificate de calitate, manuale de întreţinere şi utilizare în
limbile română sau engleză şi aviz de însoţire marfă.
Se va specifica marca, modelul şi producătorul produselor; de asemenea, la Propunerea
tehnică se vor ataşa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să
ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse produselor (se admite ca
aceste documente să fie prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională).
Perioada de garanţie acordată produselor: - minim 24 (douăzeci şi patru) luni,
corespunzătoare fiecărui produs, care va curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesuluiverbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor;
În perioada de garanţie: - furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate
în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la notificare fără costuri pentru achizitor; în
cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 45 (patruzeci şi cinci) de zile
lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor
produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect 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 minim 24 (douăzeci şi patru) luni care
curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou procesverbal de recepţie cantitativă şi calitativă;
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 comenzii, fără TVA, pentru fiecare
zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabilă de
punere în întârziere.
Mod de ambalare: - furnizorul are obligaţia de a ambala fiecare produs astfel încật acesta să
facă faţă fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţii, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămận în
proprietatea achizitorului;
Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în vreun
fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul total/set 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.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Prezentarea propunerii tehnice: Aceasta va detalia modul în care răspunde cerinţelor prezentei
solicitări de oferte.
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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. Anexa nr. 1.
Conditii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
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:
- 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;
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 10.03.2015 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr +40
372845599/402 sau prin email la adresa gabriela.stroe@ancom.org.ro sau prin depunere direct
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3,
Str. Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 10.03.2015 (inclusiv), ora 17.00,
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 plic se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ Serviciul Achiziții
Operaționale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă
nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia a 10 seturi de echipamente de protecție pentru vehicule
mobile speciale de teren de tip ATV (All Terrain Vehiche) - (cod CPV: 18143000-3), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că
oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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