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 4 bucăți ștergător de aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din
cauciuc cu dimensiunea 38 x 172 cm, ce vor fi montate pe 4 trepte și 1 bucată
ștergător de aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din cauciuc cu dimensiunea 434 x 172
cm, ce va fi montată pe podestul de la intrarea în clădire (cod CPV: 44112200-0).
- Punct de contact: Direcția Achiziţii și Contractări/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/481;
- În atenţia: Elena TURCATA sau Cristina SCURTU, E-mail: elena.turcata@ancom.org.ro sau
cristina.scurtu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunt: Cumpărare directă
1.

Tip contract: Furnizare

2.
Denumirea achiziţiei: ștergătoare din aluminiu, în conformitate cu prevederile legale
incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
3. CPV: 44112200-0
4. Descrierea contractului
Obiectul contractului constă în livrarea a 4 bucăți ștergător de aluminiu cu 1 inserție din perie și 2
din cauciuc cu dimensiunea 38 x 172 cm, ce vor fi montate pe 4 trepte și 1 bucată ștergător de
aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din cauciuc cu dimensiunea 434 x 172 cm, ce va fi montată pe
podestul de la intrarea în clădire (cod CPV: 44112200-0), conform cerințelor detaliate în Anexa 1Caietul de sarcini la prezenta Solicitare de oferte.
5. Valoarea estimată fără TVA: 13.320,00 Lei.
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a tuturor produselor: maxim 30 (treizeci) zile
calendaristice de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM. De asemenea, în același
termen de livrare se va realiza și montarea.
Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție a
tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Furnizorul se obligă să notifice Achizitorului livrarea produselor cu cel puţin 3 (trei) zile
lucrătoare înainte de data livrării, cu precizarea datei şi orei la care va avea loc livrarea produselor.
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În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Furnizorul se obligă să plătească achizitorului penalităţi
de 0,15% din prețul total al comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, 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 lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Perioada de garanție a produselor: minim 24 de luni de la semnarea fără obiecțiuni
a procesului verbal de recepție a produselor. Pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile
asumate în perioada de garanție, furnizorul datorează achizitorului penalități de întârziere de
0,15% din valoarea, fără TVA, a produselor pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile asumate
pentru perioada de garanție.
Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele livrate nu încalcă şi nu vor încălca în
vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii tehnice: se vor specifica marca, modelul și producătorul
produselor pentru a se putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate. De asemenea, la ofertă se
vor atașa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste clar
încadrarea în specificațiile tehnice și în condițiile minimale impuse produselor (se admite ca aceste
documente să fie prezentate în limba română sau engleză).
Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, legate de încheierea şi executarea comenzii, conform modelului din
Anexa nr.3.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către Furnizor în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise
de Furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
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 recepție
cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans și/sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la Furnizor la Achizitor la
data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă şi calitativă a tuturor
produselor.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea Furnizorul: Se vor prezenta:
- 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.
- oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta
solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 2).
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8. 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.
* Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun
ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal,
inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016
(“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin
prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și
derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 03.09.2019 (inclusiv), prin una dintre următoarele
modalități:
• depunere direct sau prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. București, Cod
poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2,
• fax: 0372 845 402
• email: elena.turcata@ancom.org.ro.
În cazul depunerii directe sau prin poștă, Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în
plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea,
pe plic se va menționa denumirea achiziției - „Ștergătoare din aluminiu”, precum și „In atentia
Direcției Achiziţii și Contractări/Serviciul Investiţii”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor
de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 03.09.2019 (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 03.12.2019.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro secţiunea Anunţuri/Anunţuri publice - Achiziţii publice şi în SEAP la adresa
www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunţuri.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1, Anexa nr.2 și Anexa nr.3.

3/8

Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI
I. Obiectul contractului :
Se dorește achiziționarea a 4 bucăți ștergător de aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din
cauciuc cu dimensiunea 38 x 172 cm, ce vor fi montate pe 4 trepte și a unei bucăți ștergător de
aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din cauciuc cu dimensiunea 434 x 172 cm, ce va fi montată pe
podestul de la intrarea în clădire.
II. Cerințe/caracteristici tehnice minime oligatorii:
Ștergător din aluminiu cu 1 inserție din perie și 2 din cauciuc
- Profilul: aluminiu
- Culoare profil: argintiu
- Culoare inserții cauciuc : negru
- Culoare inserție perie: gri
- Înălțime totală : 12 mm
- Greutate : 15 kg/m²
- Rezistență la trafic intens : intens
- Rezistență la alunecare : R10
- Sistem de conectare a inserțiilor: deschis, cu cabluri din oțel, diametru 2/2.5 mm
- Distanța între inserții 5 mm
- Benzi din cauciuc antiderapante pe spatele profilelor din aluminiu
- Dimensiuni: treaptă – 38 x 172 cm + rampă față de aluminiu
podest – 434 cm x 172 cm + rampă față de aluminiu
- Montaj: amplasare pe pardoseaua existentă cu folosirea rampei de aluminiu
Ștergătorul va fi montat pe 4 trepte și pe podestul de la intrarea în sediu. Montajul intră în
prețul ștergătorului.
III. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
III.1. Locul de livrare și montare a ștergătoarelor:
• Sediul ANCOM - Direcția Regională Timiș din Timișoara, strada Horia, nr. 24.
III.2. Termenul de livrare a produselor: maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de
la data semnării contractului de furnizare de către ambele părți. De asemenea, în același termen
de livrare se va realiza și montarea.
Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție a
tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Furnizorul se obligă să notifice Achizitorului livrarea produselor cu cel puţin 3 (trei) zile
lucrătoare înainte de data livrării, cu precizarea datei şi orei la care va avea loc livrarea produselor.
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III.3. Produsele vor fi însoțite la livrare de:
•
•

certificat de garanție;
fișa tehnică a produsului.

III.4. Perioada de garanție a produselor: minim 24 de luni de la semnarea fără
obiecțiuni a procesului verbal de recepție a produselor.
În perioada de garanție, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produselor
(defecțiunile de fabricație, defecțiunile materialelor, vicii ascunse sau montajul necorespunzător) în
termen de maxim 15 (cinsprezece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor; în
cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor depășește 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la
notificare, precum și în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor
produsului/produselor furnizat/e, furnizorul are obligația de a înlocui de îndată produsul/produsele
defect/e cu altul/altele nou/noi, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului;
produsul/produsele înlocuit/e va/vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care va curge de la
data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui proces verbal de
recepție.
Recepția va fi calitativă, cantitativă, de structură și de integritate, în conformitate cu
specificațiile caietului de sarcini, ocazie cu care se va întocmi un proces verbal de recepție, între
furnizor și achizitor;
Dacă în cadrul recepției se constată că produsele nu respectă în totalitate uniformitatea
componentelor sau integritatea lor, sau nu respectă alte specificații tehnice din caietul de sarcini,
atunci furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile.
Toate neconformitățile vor consemnate într-o notă de constatare;
III.5. Toate cheltuielie ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate,
incluzând fără limitare preluarea, predarea, montarea și transportul de la și la locația achizitorului
menționată la pct. III.1, cad în sarcina furnizorului.
III.6. Riscurile aferente implementării contractului
- Furnizorul este obligat să livreze toate produsele cu respectarea termenului de livrare și a
condițiilor prevăzute în Caietul de sarcini. Risc: nerespectarea de către furnizor a termenului de
livrare și a condițiilor prevăzute în Caietul de sarcini. Măsură de remediere: Pentru neîndeplinirea
obligațiilor asumate, furnizorului datorează autorității contractante (achizitorul) penalități de
întârziere de 0,15% din prețul total al Contractului, pentru fiecare zi de întârziere.
- Risc: O perioadă semnificativă de întârziere din culpa Furnizorului, față termenul de livrare
asumat. Măsură de remediere: Pentru neîndeplinirea de către furnizor a obligației de livrare a
tuturor produselor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței, achizitorul are dreptul să
rezoluționeze contractul, de plin drept, la simpla notificare scrisă și fără vreo altă formalitate de
punere în întârziere, sau altă formalitate prealabilă. În cazul rezoluțiunii contractului, achizitorul are
dreptul la daune interese în cuantum de 10% din prețul total al contractului, fără TVA
- Furnizorul trebuie să îndeplinească obligațiile aferente perioadei de garanție acordate
produselor, conform condițiilor din Caietul de sarcini. Risc: Neîndeplinirea obligațiilor stabilite în
sarcina furnizorului în perioada de garanție. Măsură de remediere: Pentru neîndeplinirea oricăreia
dintre obligațiile asumate în perioada de garanție, furnizorul datorează achizitorului penalități de
întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a produselor pentru care nu au fost îndeplinite
obligațiile asumate pentru perioada de garanție.
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- Achizitorul este obligat să plătească prețul total al contractului stabilit pe baza prețurilor
unitare rezultate din propunerea financiară, în termen de 30 de zile de la data semnării fără
obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a tuturor produselor sau respectiv de la data primirii
facturii, dacă aceasta este primită după data recepției. Risc: Neefectuarea plăţii de către achizitor
conform prevederilor contractuale. Măsură de remediere: Pentru neîndeplinirea obligației de plată,
achizitorul datorează furnizorului penalități de 0,15% din valoarea sumei neachitate, fără TVA,
pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a sumei.
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția constând în livrarea de
„Ștergătoare din aluminiu” (cod CPV: 44112200-0), organizată de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta
prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 3
OFERTANT,
____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ*

Nr.
crt.

1.

2.

Denumire echipament

Cantitate

Ștergător de aluminiu cu 1 inserție din
perie și 2 din cauciuc cu dimensiunea
38 x 172 cm, ce vor fi montate pe 4
trepte
Ștergător de aluminiu cu 1 inserție din
perie și 2 din cauciuc cu dimensiunea
434 x 172 cm, ce va fi montat pe podestul
de la intrarea în clădire

4 buc.

1 buc.

Valoare totală ofertă, fără TVA [Lei]

Data completării _________________.
OFERTANT,
_________________________

(semnătura autorizată)
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Preț
unitar,
fără TVA
[Lei]

Preț total,
fără TVA
[Lei]

