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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 
Teritorială Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze: 
 Lotul 1. Cutie securizată chei si Lotul 2. Cutie poștală. Punct de contact: Departamentul 
Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale Iasi, Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703., Fax: 0232.219.338, 
în atenţia:  Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă 

1. Tip contract: Produse 
2. Denumira achiziţiei:  
Comandă scrisă având ca obiect furnizare de Cutie securizată chei- Lotul 1 
Comandă scrisă având ca obiect furnizare de Cutie poștală- Lotul 2 

3. CPV: 44421722-4 Lotul 1 Cutie securizată chei  
CPV: 44421722-4 Lotul 2 Cutie poștală 

4. Descrierea contractului 
Produsele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minimale: 

Lotul 1 Cutie securizată chei  
Tip: casetă chei din tablă de oţel, care permite ataşarea pe perete 
Corp seif: grosime 2 mm 
Grosime uşă: 4 mm 
Agăţători fixe pentru chei, numerotate. 
Închidere: electronică cu combinaţii de cifre, 100 000 000 de combinaţii, cod format din 1-8, 4 buc 
baterii 1,5V de tip AA  
Cheie de siguranţă: 2 buc 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Toate produsele vor fi 
noi și nefolosite.  

Se vor menționa concret producătorul cat și modelul exact al produselor ofertate pentru a 
se putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate 

Produsele vor avea, în mod obligatoriu, elemente de identificare și caracterizare ale acestora, 
care se înscriu în mod vizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie 
inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, 
etichetă, ambalaj de vânzare.  

    La livrare toate produsele vor fi însoţite de certificatele de garanție, cartea tehnică precum și 
alte informaţii din partea producătorului cu privire la denumirea produsului, denumirea şi/sau marca 
producătorului, modul de utilizare, depozitare sau păstrare. Toate informaţiile trebuie să fie înscrise 
în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora. 
 
Valoarea totala estimata fara TVA  
15 buc cutie securizata chei x 1500 lei/buc = 22.500 lei     
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Lotul 2 Cutie poștală  
Material: tablă oțel,  
Culoare: argintiu 
Deschizatura pe partea superioară. 
Inchizătoare cilindru cu cheie. 
Fantă lumină. 
Placuță pentru afisaj nume 
Dimensiuni exterioare: 320x215x90 mm 
Dimensiuni fantă: 175x30 mm 
Sistem de închidere: cilindru cu 2 chei 
Valoarea totala estimata fara TVA 
10 buc cutie poștală x 197 = 1970 lei 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Toate produsele vor fi 
noi și nefolosite.  

Se vor menționa concret producătorul cat și modelul exact al produselor ofertate pentru a 
se putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate 

Produsele vor avea, în mod obligatoriu, elemente de identificare și caracterizare ale acestora, 
care se înscriu în mod vizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie 
inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, 
etichetă, ambalaj de vânzare.  
 

5. Condiţii contract: În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie 
să fie mai mare de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii 
scrise transmise de către ANCOM. 

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. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 06.04.2015 
Locul de livrare este ANCOM DR IASI, Stradela Moara de Vant nr. 37A.  
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. 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. 
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 1) 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela 
Moara de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 

Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor, in contul de Trezorerie. 
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. 
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Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
6. 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; 

7. 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. 
8. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 10.03.2015 ora 16,00 prin fax la nr. 0232219338 
sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la 
Registratură – sediul ANCOM DR IASI, Stradela Moara de Vant nr. 37A.  

 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 Oficiului Achiziții Regionale”. 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 06.04.2015. 
Solicitarea de oferte 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 
 

 
OFERTANT, 

 __________________ 

 (denumirea/numele) 

 

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

 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia, Lotul nr……………… organizată de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcția Regionala Iași, 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) 


