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 trolii și suporți trolii pentru autoturisme Dacia Duster din parcul auto
al ANCOM.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, telefon: 0372 845.358,
email: adrian.leaota@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumpărare directă.
1. Tip contract: furnizare.
2. Denumirea achiziţiei:
Contract achizitie trolii și suporți trolii pentru autoturisme Dacia Duster din parcul auto al
ANCOM.
3. CPV: 42141410-6.
4. Descrierea contractului:
Contract având ca obiect furnizarea si montarea a 44 trolii și suporți trolii pentru autoturisme
Dacia Duster echipate cu aparatură de măsură TSMW din parcul auto al ANCOM.
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
- alimentare: electric 12V (de la bateria mașinii)
- capacitate de tracțiune min. 1800 kg
- putere motor troliu min. 1 kw
- frână automatică
- șufă sintetică
- suport troliu montat ȋn bară de protecție față.
5. Valoarea estimată fără TVA: 123.200,00 Lei, sumă defalcată astfel:
-

83.600,00 Lei pentru achizitia a 44 buc. trolii;
39.600,00 Lei pentru achizitia a 44 buc. suport trolii;

6. Condiţii contract:
Termenul de livrare și montare a tuturor produselor este de maxim 90 (nouăzeci) de zile
de la data semnării contractului de către ambele părţi.

Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesele-verbale de recepţie,
care atestă furnizarea și montarea troliilor, sunt semnate fără obiecţiuni până la expirarea acestui
termen;
Montajul se va face la sediul furnizorului in baza unei programari stabilite de comun accord
cu furnizorul;
Recepția se va face la sediul furnizorului, pentru fiecare troliu livrat și montat;
Pretul de achiziție al produselor include montajul;
Produsele trebuie să fie noi şi nefolosite
PERIOADA DE GARANŢIE:
a) perioada de garanţie acordată este de 24 (douăzecişipatru) de luni care curge de la data
recepţiei;
a) ȋn perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor
furnizate în termen de maxim 10 (zece) zile de la notificare, fără costuri suplimetare
pentru achizitor;
b) ȋn cazul în care perioada de remediere a defecţiunilor depăşeşte 30 (treizeci) de zile de la
notificare, precum şi în cazul în care produsul nu mai poate fi reparat, furnizorul are
obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu unul nou, cu performanţe similare sau
superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri suplimentare din partea achizitorului;
c) produsele înlocuite vor fi însoţite de un nou certificat valabil pentru un interval de timp cu o
durată egală cu cea iniţială şi vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii acestora;
d) toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor cad în sarcina
furnizorului.
Pentru nerespectarea termenelor asumate, Furnizorul va datora penalități de întârziere de
0,15 %, pentru fiecare zi lucratoare de întârziere din valoarea produselor care nu au fost livrate,
respectiv montate, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către ANCOM din
obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în
care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, Furnizorul are obligația de a le plăti în
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Prezentarea propunerii financiare: Preţurile trebuie exprimate în Lei, fără TVA.
Preţurile vor include toate costurile directe şi indirecte legate de încheierea şi executarea
Comenzii/Contractului.
Preţul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării
Comenzii/Contractului.
Conditii 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 de către ANCOM către furnizor în contul deschis de către acesta
la Trezorerie.
Plata pretului se va efectua în Lei, în baza facturii transmise de Furnizor, primită și
acceptată de ANCOM, numai după recepția tuturor produselor aferente Comenzii/Contractului.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în
termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data recepției tuturor produselor aferente
Comenzii/Contractului.
În situația în care factura este primită după recepția tuturor produselor aferente
Comenzii/Contractului, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de
zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți partiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiții de participare
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 oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
8. Criterii de adjudecare
Va fi selectată oferta care îndeplinește în totalitate cerințele solicitate prin prezenta și care
are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informatii suplimentare
Oferta se va transmite până la data de 01.03.2019 (inclusiv), ora 14:30, prin una dintre
următoarele modalități:
-

depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 –
17:00; vineri: 8:30 – 14:30);
email la adresa adrian.leaota@ancom.org.ro

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
Achiziţii Operaţionale”. 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 01.05.2019.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv
01.03.2019 (inclusiv), ora 14:30.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 01.03.2019 (inclusiv), ora
14:30, nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte împreună cu Anexele 1 si 2 pot fi vizualizate pe pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
Notă GDPR: 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.

Secțiunea 2: CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din Solicitarea de oferte şi constituie ansamblul
cerinţelor minime obligatorii pe baza cărora fiecare ofertant elaborează Propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în
Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ: furnizarea și montarea a 44
(patruzecișipatru) trolii și suporți trolii pentru autoturismele Dacia Duster, echipate cu aparatură
de măsură TSMW, din parcul auto al ANCOM.
II.

FUNDAMENTARE ACHIZIȚIE: La Oficiile Judeţene şi Serviciul de Control Regional din
cadrul Direcţiilor Regionale sunt repartizate un număr de 44 autoturisme Dacia Duster, echipate
cu aparatură de măsură TSMW care sunt folosite în campaniile de măsurători de acoperire a
serviciilor de telefonie mobilă ȋn toate localităţile din România, circulând pe toate categoriile de
drumuri. Ȋn campania de măsurători din 2018 au fost semnalate foarte multe probleme în care
autoturismele au rămas împotmolite, uneori suspendate şi neputând urca porţiuni de drumuri în
rampă. Deşi aceste autoturisme sunt dotate cu tracţiune 4x4, instalarea acestor subansamble,
este necesară pentru evitarea unor evenimente nedorite ce pot avea urmări grave, cum ar fi
avarierea autoturismelor și accidentarea persoanelor aflate ȋn acestea.

III.
-

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
alimentare: electric 12V (de la bateria mașinii)
capacitate de tracțiune min. 1800 kg
putere motor troliu min. 1 kw
frână automatică
șufă sintetică
suport troliu montat ȋn bară de protecție față.

IV.

PERIOADA DE GARANŢIE:
a) perioada de garanţie acordată este de 24 (douăzecişipatru) de luni care curge de
la data recepţiei;
e) ȋn perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile
produselor furnizate în termen de maxim 10 (zece) zile de la notificare, fără
costuri suplimetare pentru achizitor;
f) ȋn cazul în care perioada de remediere a defecţiunilor depăşeşte 30 (treizeci) de
zile de la notificare, precum şi în cazul în care produsul nu mai poate fi reparat,
furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu unul nou, cu
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri
suplimentare din partea achizitorului;
g) produsele înlocuite vor fi însoţite de un nou certificat valabil pentru un interval
de timp cu o durată egală cu cea iniţială şi vor beneficia de o nouă perioadă de
garanţie care curge de la data înlocuirii acestora;
h) toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor cad în
sarcina furnizorului.

V. FURNIZORUL VA PREZENTA cel puţin următoarele documente:
 Factură pentru fiecare troliu, livrat și montat ȋn parte;

 Certificat de garanţie;
 Declaraţie de conformitate/certificat de calitate;
 Manual de utilizare.
VI. ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII:
a) termenul de livrare și montare a tuturor produselor este de maxim 90 (nouăzeci)
de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi. Termenul de livrare
se consideră respectat în măsura în care procesele-verbale de recepţie, care
atestă furnizarea și montarea troliilor, sunt semnate fără obiecţiuni până la
expirarea acestui termen;
b) montajul se va face sediul furnizorului ȋn baza unei programări stabilite de comun acord cu
furnizorul;
c) recepția se va face la sediul furnizorului, pentru fiecare troliu livrat și montat ;
d) pretul de achiziție al produselor include montajul;
e) produsele trebuie să fie noi şi nefolosite.
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:
Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut ȋn lei, fără
TVA.

Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile
precizate în solicitarea de oferte

Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
_________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia de produse trolii și suporți trolii pentru
autoturisme Dacia Duster din parcul auto al ANCOM (coduri CPV: 42141410-6), organizată
de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a
sancțiunilor aplicate falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate
cerintele/condițiile precizate în Solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete și 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)

Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Denumire

Cod CPV

Cantitate
(buc.)

Trolii

42141410-6

44

Suport trolii

42141410-6

44

Preț unitar
Lei, fără TVA

Preț total
Lei, fără TVA

TOTAL

Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
Comenzii/Contractului.

Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

