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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, prin Direcţia 
Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparare suport central susținere antene cu 
subansamble la stația de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație (TDOA) 
(cod CPV: 45259000-7), inclusiv repunerea pe poziție a acestuia. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect prestarea de lucrări de reparare suport central susținere 
antene cu subansamble la stația de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație 
(TDOA) (cod CPV: 45259000-7), inclusiv repunerea pe poziție a acestuia în baza memoriului 
tehnic al stației amplasate în Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, nr.11/A, jud Timiș (pe clădirea 
OPTICA). 
 

3. CPV: 45259000-7 

 

4. Descrierea contractului 

 
I. DENUMIREA ȘI CANTITATEA: Lucrări de reparare suport central susținere antene cu 

subansamble la stația de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație (TDOA) inclusiv 
repunerea pe poziție a acestuia în baza memoriului tehnic al stației de monitorizare spectrală cu 
capacități de geolocație și în conformitate cu cerințele tehnice minime obligatorii. 

 
NOTĂ: Pentru repararea și repunerea pe poziție Autoritatea contractantă va pune la dispoziția 
ofertantului câștigător memoriul tehnic al stației de monitorizare spectrală cu capacități de 
geolocație amplasată în Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, nr.11/A, jud Timiș.  
 

II.  CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII: 
Obiectul achiziţiei constă în achiziția de lucrări de reparare a suportului central de susținere 
a antenelor cu accesorii, lucrări ce vor include: 

- demontarea/montarea diverselor componente ale suportului de antene,  
- repararea componentelor defecte,  
- repunerea pe poziție a suportului central cu toate accesoriile inclusiv cabinetul radio (fixat 

pe suport), 
- conectarea la instalația de împământare în conformitate cu memoriul tehnic de execuție al 

stației, 
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- punerea în funcțiune a stației.  
Specificațiile tehnice pentru componentele defecte sunt enumerate mai jos:  

- Suport de antenă RS16 model CSAG1500/1500A – 1 bucată: 
- suport de depărtare cu lungimea de 1,5m; 
- material metalic zincat pentru protecție împotriva coroziunii; 
- masa maximă 15,5kg. 

- Suport de antenă GPS (antena este tip Trimble Bullet GPS Antenna 3.3V – TNC 
model 57861-20) – 1 bucată: 

- suport de depărtare cu lungimea de 0,4m; 
- țeavă cu diametrul 3/4; 
- material metalic zincat pentru protecție împotriva coroziunii; 
- masa maximă 3,5kg; 
- filet standard 1inch x 14. 

- Daletă de beton model HEX600 - 4 bucăți: 
  - greutate minimă: 50kg 
- Tijă de fixare dalete model TFD 3000 - 4 bucăți. 
 
Prestatorul poate include și alte materiale necesare pentru instalare și punere în funcțiune – 

piese de prindere, șuruburi, piulițe, șaibe, șaibe grower, conectori/papuci împământare, etc. 
necesare la montarea pieselor în poziția inițială de lucru. 

 
În conformitate cu memoriul tehnic al stației ansamblul creat din structura metalică (a se 

vedea Anexa nr. 1), suportul antenelor, antene, paratrăsnet și cabluri nu va putea depăși 
greutatea de 120 kg, în caz contrar intră în sarcina Prestatorului refacerea calculelor pentru 
modificarea proiectului în conformitate cu legislația în vigoare și obținerea eventualelor avize, 
acorduri, autorizații necesare, fără alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 

 
III. ALTE CERINȚE MINIMALE OBLIGATORII: 

- Termenul de execuție a lucrărilor: repararea suportului central de susținere antene 
cu subansamble la stația monitorizare spectrală cu capacități de geolocație (TDOA) şi punerea în 
funcțiune a stației, nu trebuie să fie mai mare de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data 
transmiterii comenzii. Termenul de execuție a lucrărilor se consideră respectat în măsura în care 
procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor (inclusiv instalarea și repunerea în 
funcțiune a stației) este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen. 

      

- Norme și legislație: 

Lucrările vor fi executate îngrijit Prestatorul având obligația să păstreze curățenia și 

ordinea la locul de execuție. Reziduurile ce-i aparțin trebuie îndepărtate în totalitate și depozitate 

conform cu directivele. Prestatorul va respecta normele de protecția și igiena muncii în 

vigoare emise de MLPAT. 

Ținând seama de specificul muncii de montare a suporților de antene, se va respecta 

legislația privind lucrul la înălțime în vigoare în România la data executării lucrării.  

Cade în responsabilitatea Prestatorului ca la execuție să ia toate măsurile de protecția 

muncii necesare evitării oricărui accident de muncă. 

În cazul materialelor înlocuite acestea vor fi identice ca tip sau total compatibile cu cele 

instalate inițial. Se admit și materiale cu caracteristici superioare față de cele instalate inițial cu 

condiția ca acest aspect să fie comunicat înainte de utilizare Achizitorului. 

Toate construcțiile metalice sunt zincate pentru a fi protejate împotriva coroziunii. Nu se 

admit bavuri sau colțuri ascuțite care ar putea cauza accidente în timpul manipulării și montării 

acestora. La execuția sudurilor se vor respecta următoarele reguli: cordonul de sudură va fi 

continuu pe toată lungimea indicată în desenul de execuție al subansamblului; nu se admite lipsa 

de pătrundere sau cordoane incomplete de sudură; nu se admit fisuri ale cordonului de sudură sau 
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stropi de sudură; sudurile se vor controla vizual iar în cazuri de precizie ridicată, prin procedee de 

control nedistructiv. 

- Locul de prestare a lucrărilor: Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, nr.11/A, jud 
Timiș (pe clădirea OPTICA). 
    - Perioada de garanţie acordată lucrărilor prestate este de minim 12 (doisprezece) de 
luni şi va curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă și 
calitativă a lucrărilor, în condiţiile prevăzute în comandă. 

  
- În perioada de garanţie: prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunile apărute 

din cauza lucrărilor prestate, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, fără 
costuri pentru ANCOM; în situaţia în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 
(zece) zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea 
defecţiunilor, prestatorul are obligaţia de a înlocui de îndată piesa/piesele defectate din cauza 
lucrărilor prestate cu alta/altele nouă/noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, 
fără a solicita costuri achizitorului; pentru lucrarea prestată Achizitorul va beneficia de o nouă 
perioadă de garanţie egală cu cea iniţială, care curge de la data reparației, respectiv de la data 
semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a lucrărilor.  

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor în cazul sau din cauza 
lucrărilor prestate sunt în sarcina Prestatorului.   

 
- Prestatorul garantează Achizitorului faptul că materialele utilizate nu afectează structura 

de rezistență a sistemului. 
 

    - Intervențiile şi reparațiile/serviciile în perioada de garanție se efectuează la 
locația Achizitorului cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adică de Luni până Joi 
în intervalul 8:30-17:00, respectiv Vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial 
nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili o altă locație sau un alt interval 
orar. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 10.342 Lei . 

 

6. Condiţii contract: 

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

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că lucrările prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 

Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea lucrarilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
lucrărilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, 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 procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
lucrărilor.  
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În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor lucrărilor, 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 sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 

       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. 
       2. 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.  
 

Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

8. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea 
cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 11.04.2018 (inclusiv). 
Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin 
fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 11.04.2018  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
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Anexa nr. 1 

 

 

 
 


