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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul 
în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să achiziţioneze un 
Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj, str. Căprioarei , nr. 2A , mun. Zalău, 
jud. Sălaj. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel.+40 372845589, Fax:  +40 
372845599/402,  
în atenţia: Ion DINCĂ, email: ion.dinca@ancom.org.ro. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă; 

 
1. Tip contract: Produse; 

 
2. Denumirea achiziţiei: Sistem de climatizare pentru sediul Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj. 

 
3. CPV:   42512000-8 – Instalații de climatizare. 
                     

4. Descrierea contractului: Prin achiziţia Sistemului de climatizare, se urmăreşte creșterea 
funcționalității sediului Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj și asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă 
pe perioadele de vară, atunci când temperaturile ridicate fac dificilă desfășurarea normală a activității.  
 
Sistemul de climatizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minimale: 
1.Sistem de climatizare  pentru 3 camere (3 unități exterioare și 3 unităţi interioare, pe perete), cu 
următoarele caracteristici : 

A. INVERTOR 24000 BTU ( se va instala in sala mare de la parter/ ANEXA NR.1 – SUFRAGERIE): 
- Putere de răcire:24.000 BTU/h; 
- Gama de lucru a unităţii exterioare: ( de la -15°C la +50 °C); 
- Nivel de zgomot: -  interior (H/M/L): 52~58 dB(A); 
                              -  exterior: 68 dB(A) (minimal); 
B. INVERTOR 18000 BTU ( se va instala in camera tehnica de la parter/ ANEXA NR.1 – BIROU): 
- Putere de răcire: 18.000 BTU/h; 
- Gama de lucru a unităţii exterioare: ( de la -15°C la +43 °C); 
- Nivel de zgomot: -  interior (H/M/L): 40~48 dB(A); 
                              -  exterior: 63 dB(A) (minimal); 
C. INVERTOR 9000 BTU ( se va instala in biroul 1 de la etaj/ ANEXA NR.2 – DORMITOR dreapta): 
- Putere de răcire 9.000 BTU/h; 
- Gama de lucru a unităţii exterioare: ( de la -15°C la +43 °C); 
- Nivel de zgomot: -  interior (H/M/L): 52~56 dB(A); 
                              -  exterior: 65 dB(A) (minimal); 
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Următoarele caracteristici sunt comune pentru toate cele 3 INVERTOARE de la alin. A.,B., și C.: 
- Tip compresor: inverter; 
- Alimentare: monofazat, 220 V ca, 50 Hz; 
- Clasa de energie A; 
- Regim de răcire / încălzire; 
- Regim de funcţionare deumidificare ; 
- Funcţie ECONO pentru regim economic energetic; 
- Protecţie anticorozivă; 
- Controlul direcţiei fluxului de aer; 
- Agent de răcire: freon ecologic R 410A; 
- Culoare : Alb; 
- Telecomandă cu baterii uzuale (R6 sau R3); 
- Regim de ventilaţie; 
- Sistem de filtrare multiplu; 
- Regim automat de funcţionare; 
- Timer pentru programare timp de funcţionare; 
- Temperatura minimă 16 °C; 
- Lungime medie conducte 5 m; 

 
2. Alimentarea echipamentelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică se va face printr-un circuit 
separat prevăzut cu siguranțe în tabloul existent. 
3. Amplasarea unităţilor exterioare nu se va face pe faţada spre stradă. 
4. Tubulatura interioară și exterioară va fi montată în pat cablu PVC. 
5. Scurgerea de la echipamentele exterioare se va conecta  la instalaţia de canalizare existent. 
6. După montaj se vor efectua reparațiile necesare la pereții interiori și exteriori și vopsirea acestora cu 
vopsea lavabilă de culoarea existentă a pereților. 

 
 Pentru elaborarea corectă a ofertei privind „achiziţia unui Sistem de climatizare pentru sediul 
Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj”, orice ofertant interesat  poate efectua  vizita în teren la sediul Oficiului 
Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj, str. Căprioarei , nr. 2A , mun. Zalău, jud. Sălaj, în urma unei programări 
telefonice la numărul de telefon 0729890835, persoană de contact Ioan Nicolae COSTEA. 
  

4. Valoarea estimată fără TVA:  12.000,00 Lei.                     
 

5. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 40 
(patruzeci) de zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise transmisă de către ANCOM. 
 De asemenea, în acelaşi termen de livrare se va realiza instalarea şi punerea în funcţiune a 
sistemului de climatizare. 

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul 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, furnizorul are obligaţia de a le 
plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 
Locul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a sistemului precum şi Recepţia acestuia, 

se vor face la sediul Oficiului Judeţean (O.J.) Sălaj, str. Căprioarei , nr. 2A , mun. Zalău, jud. Sălaj.  
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 Termenul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a sistemului se consideră respectat în măsura 
în care procesul-verbal de recepţie a sistemului este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui 
termen. 

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 garanţie acordată Sistemului de climatizare: se solicită garanţie de minim 36 

(treizecişişase) de luni, şi care curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă a sistemului de climatizare. 
 

În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate 
în termen de maxim 2 (două)  zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM. În cazul 
în care remedierea presupune înlocuirea unor piese componente, acestea vor fi livrate şi montate în max. 
10 (zece) zile lucrătoare de la notificare. În cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor 
depăşeşte 10 (zece) 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 produsele defecte cu 
altele noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, de a le instala și pune în funcțiune,  
fără a solicita costuri ANCOM. Produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36 
(treizecişişase) de luni care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data semnării semnări 
fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie. 

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. 

Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în vreun 
fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
          Se va specifica marca, modelul şi producătorul produselor; de asemenea, 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); 
 
          Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va include 
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte legate de livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a 
produsului care face obiectul prezentei achiziţii. 

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.  

 
CONDIŢII DE PLATĂ:  

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
poştal 030925, Mun. Bucuresti. 

Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.  
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Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primita şi acceptată de ANCOM, şi în 

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 anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în termen 
de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă a tuturor produselor şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 
privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.  

În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie cantitativă şi calitativă a tuturor 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 plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 
6. Condiţii de participare: (obligatorii pentru ofertanţi) 

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 
cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
8. Informatii suplimentare: 

           Oferta se va transmite până la data de 15.04.2015  (inclusiv), ora17°°, prin fax la nr +40 
372845599/402 sau prin email la adresa: ion.dinca@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 15.04.2015 (inclusiv), ora 17°°  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/Serviciul Investiţii”. 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 15.06.2015 
 
Solicitarea de oferte, inclusiv plan parter și plan etaj al imobilului, prezentate în Anexele 1 și 2, 

pot fi vizualizate şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea 
Anunturi/achizitii publice. 
 






