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 folie antiefracție pentru suprafețele vitrate ale Oficiilor
Județene și folie antitermică pentru suprafețele vitrate de la sala tehnică și arhiva
din sediul Direcției Regionale București, cu serviciul de montaj inclus (cod CPV:
22459100-3).
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/396;
- În atenţia: Grațiela MARIN sau Izabela NASTASE, E-mail: gratiela.marin@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei: folie antiefracție pentru suprafețele vitrate ale Oficiilor
Județene și folie antitermică pentru suprafețele vitrate de la sala tehnică și arhiva
din sediul Direcției Regionale București, cu serviciul de montaj inclus, în conformitate
cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
3. CPV: 22459100-3
4. Descrierea contractului
4.1. Caracteristici tehnice minimale:
Nr.
crt.
1.

Denumire produs

Descriere produs

Folie antiefracție cu Folia
antiefracție
trebuie
să
întrunească
următoarele
montare pe interior
reglementări
în
domeniu
și
specificații tehnice:
- să corespundă standardului SR EN
356 care reglementează nivelul de
siguranță a suprafețelor vitrate din
punct de vedere al protecției
bunurilor ;
- să fie în conformitate cu legea 333/2003,
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
și protecția persoanelor;
- să fie clară, transparentă min. 80%;

U.M.

Cantitate

mp

171
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2.

- structura materialului să fie din min. 2
straturi;
- grosimea foliei min. 200 microni;
- rezistența la solvenți chimici și acizi;
- rezistenta împotriva zgârierii;
Folie antitermică cu Folia antitermică - specificații tehnice
- protecție de min 90% împotriva
montare pe interior
razelor UV;
- să fie de tip reflexivă clară;
- structura materialului să fie din
min. 2 straturi;
- transmisia solară max. 25%;
- reflexie solară min 40%;
- absorție solară min. 35%;
- grosime folie min. 60 microni;
- rezistență sporită la zgâriere.

mp

54

4.2. Locul de livrare și montare:
Livrarea foliei antiefracție și antitermică precum și montarea acesteia, se va face la sediile
de mai jos, în cantitățile cuprinse în tabel:

Nr.
crt

Denumire
Oficiu
județean

Tipul
locației

1

OJ Prahova

Apartame
nt

2

OJ Argeș

Casă P+1

3

OJ Brașov

Casă P+1

4

OJ Buzău

Casă P+1

5

OJ Calărași

Casă P

6

OJ Constanța

Apartame
nt

7

OJ Constanța

Casă P +3

Adresa
Str. Soldat Erou
Arhip Nicolae, Nr.
12, Bl. 66, Sc. A,
Et. 9, Ap. 37,
Ploiești, Jud.
Prahova
Str. Dragoș Vodă,
Nr. 12, Pitești, jud.
Argeș
Str. Bisericii
Romane, Nr. 101,
Brașov, jud. Brașov
Str. Zefirului, Nr.
59, Buzău, jud.
Buzău
Str. Dobrogei, Nr.
39, Calărași, jud.
Călărași
Bd. Tomis, Nr. 271,
Bl. L9C, Sc. B, Ap.
20, Constanța, jud.
Constanța
Str. Vasile Lupu,
Nr. 9, Constanța,

Suprafața
vitrată
(mp)

17

7
18
10
7

14
20
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jud. Constanța

8

OJ Dâmbovița

Casă P+1

9

OJ Giurgiu

Apartame
nt

10

OJ Ialomița

Casă P+1

11

OJ Olt

Casă P+1

12

OJ Teleorman

Casă P

13

OJ Tulcea

Apartame
nt

14

OJ Vâlcea

Apartame
nt

Str. I. H.
Radulescu, Nr. 1921, Târgoviște, jud.
Dâmbovța
Str. 1 Decembrie
1918, Bl. 309, Sc.
A, Et. 8, Ap. 33,
Giurgiu, jud.
Giurgiu
Str. Nicolae
Balcescu, Nr. 29,
Slobozia, jud.
Ialomita
Str. Caloianca, Nr.
40, Slatina, jud. Olt
Str. Doctor Stanca,
Nr. 2, Alexndria,
jud. Teleorman
Str. Babadag-Peco,
Nr. 158, Bl. 13, Sc.
B, Et. 8, Ap. 30,
Tulcea, jud. Tulcea
Str. Gabriel
Stoianovici, Nr. 4,
Bl. Q2, Sc. B, Ap.
2, Parter, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea

7

10

6
19
7

17

12
171 mp

TOTAL folie antiefracție

15

DR București

Sală
Portabilitat
e

16

DR București

Sală
Arhivă

TOTAL folie antitermică

Str. Lucian Blaga,
4, bl. M110,
Tronson 1, sector
3, București
Str. Lucian Blaga,
4, bl. M110,
Tronson 1, sector
3, București

25

29
54 mp

Montarea foliei antiefracție să fie executată de către personal calificat în montarea foliilor
antiefracție.
La livrare se vor prezenta cel puțin următoarele:
- Declarație de conformitate EN 356;
- Certificat de garanție;
- Aviz tehnic eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceConsiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.
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4.3. Termen de garanţie: minimum 24 luni de la fiecare recepție. Termenul de remediere a
defecțiunilor produsului furnizat pe perioada de garanţie este de maxim 2 (două) zile lucrătoare
de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. În cazul în care perioada de
remediere a defecțiunilor depășește 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, precum și în cazul
în care nu este posibilă remedierea produsului furnizat, furnizorul are obligația de a înlocui și
monta folia defectă cu alta nouă, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără
costuri suplimentare. Produsul nou va beneficia de o nouă perioadă de garanție care începe de
la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces verbal de recepție.
5. Valoarea estimată fără TVA: 36.000,00 Lei.

6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare și montare a foliei pentru toate locațiile
specificate în prezenta Solicitare de oferte, termen care nu trebuie să fie mai mare de 60
(șaizeci) de zile lucrătoare de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM.
Termenul de livrare și montare a foliei pentru toate locațiile specificate în prezenta
Solicitare de oferte, se consideră respectat în măsura în care procesele-verbale de recepție
pentru toate locațiile specificate în prezenta Solicitare de oferte sunt semnate fără obiecțiuni
până la expirarea termenului de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la data primirii comenzii
transmise de către ANCOM.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de 0,15% din prețul total al contractului, 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.
Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele livrate și montate nu încalcă şi nu
vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
contractului.
De asemenea, ofertanții vor prezenta propunerea financiară detaliată, cu prețuri unitare
pe fiecare tip de de folie, precum și pe fiecare locație.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
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 tuturor proceselorverbale de recepţie (pentru toate locațiile). Plata se va efectua în baza facturii transmise de
Furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
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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 tuturor proceselor-verbale
de recepţie (pentru toate locațiile).
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a tuturor
proceselor-verbale de recepţie (pentru toate locațiile), 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 proceselor-verbale de recepţie pentru toate locațiile
achizitorului.
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;
- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se
menționeze că montarea foliei va fi realizată de către personal calificat în montarea foliilor
antiefracție (conform modelului din Anexa nr. 2).

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.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 11.07.2018 (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: gratiela.marin@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 11.07.2018 (inclusiv), nu va fi luată
în considerare.
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 - „Folie antiefractie pentru suprafetele
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vitrate ale Oficiilor Judetene si folie antitermica pentru suprafetele vitrate de la sala tehnica si
arhiva din sediul DR Bucuresti, cu serviciul de montaj inclus (cod CPV: 22459100-3)”, precum și
„În atenția Departamentului Achiziții /Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.11.2018.
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. și Anexa nr.2.
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Anexa nr. 1
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 având ca obiect livrarea și

montarea de folie antiefracție pentru suprafețele vitrate ale Oficiilor Județene și folie
antitermică pentru suprafețele vitrate de la sala tehnică și arhiva din sediul Direcției
Regionale București (cod CPV: 22459100-3), 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. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția având ca obiect livrarea și

montarea de folie antiefracție pentru suprafețele vitrate ale Oficiilor Județene și folie
antitermică pentru suprafețele vitrate de la sala tehnică și arhiva din sediul Direcției
Regionale București (cod CPV: 22459100-3), 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
montarea foliei va fi realizată de către personal calificat în montarea foliilor antiefracție.
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
celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)
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