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 85 MP de jaluzele verticale.
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 de jaluzele verticale.
3. CPV: 39515440-1
4. Descrierea contractului
Cantitate estimată: 85 mp.
Componența jaluzelelor verticale:
- benzi verticale, textile, tratate dublu antistatic, lavabile, nuanță gri;
- dimensiune lamelă: 127 mm;
- compoziție 100% poliester, inveliș cu polimeri acrilici și derivați, grosime 0,45 mm;
- greutate: 210 g/mp +/- 10%;
- reflexia luminii 5-6;
- sistem de culisare pe șină;
- rotirea lamelelor: 180 grade;
- șină de culisare: profil din aluminiu vopsit alb, în câmp electrostatic;
- acționare manuala, cu ajutorul unui șnur cu bile folosit pentru baleierea pânzelor și a unui
șnur simplu utilizat pentru plierea jaluzelelor;
Tip acționare: Lamelele se aduna la șnur

- contragreutate șnur și lamele: din PVC alb;
- mod de prindere: în tavan;
- cantitatea estimată: 85 mp;
- garanția oferită: montaj+produs – minim 24 luni;
Ofertantul va prezenta: mostre pentru materialul textil, care urmează să fie folosit pentru
jaluzelele verticale și “fișa tehnică de produs” pentru materialul din care sunt confecționate
benzile verticale.
Ofertanții vor face masurătorile necesare, la sediul ANCOM.
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5. Valoarea estimată fără TVA: 2.550,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare și montare a tuturor produselor: maxim
20 de zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM; termenul de
livrare și montare a produselor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de
recepţie finală corespunzător livrării și montării tuturor produselor, este semnat fără obiecţiuni,
până la expirarea termenului de livrare și montare.
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 și montare a tuturor produselor: sediul autorităţii contractante din
str. Delea Nouă, Nr.2, Sector 3, Cod poştal 030925, Bucureşti.
Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în
vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul/mp trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi
va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea și montarea
produselor care fac obiectul prezentei achiziţii (inclusiv materiale, accesorii, montaj, măsurători și
transport).
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.
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. București.
Prețul care va fi efectiv plătit va fi calculat ținând cont de suprafața măsurată efectiv
consemnată în procesul-verbal de recepție finală.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției finale, plata se va
efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție finală.
În situația in care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție finală,
ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți in avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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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/mp cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 31.03.2016 (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 31.03.2016 (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 vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Cu stimă,
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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 de jaluzele verticale - (cod CPV: 39515440-1), 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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