În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR
Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, cod poștal 300342, intenţionează să
achiziţioneze echipament de protecție.
Punct de contact: Oficiul Regional de Achiziții, Tel. 0372/845872, Fax: 0256/471699, în
atenţia: Ramona BOTOROAGĂ, email:ramona.botoroagă@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de echipament de protecție .
3. CPV: 18832000-0, 35113410-6, 18110000-3, 18143000-3, 18142000-6, 35113440-5,
18141000-9
4. Descrierea contractului

Produs

Bocanci de
protecție
Cod CPV
18832000-0

Caracteristici
Bocanci de lucru conform EN 20347 cu
următoarele caracteristici:
- Fețe din piele naturală de bovină
texturată și hidrofobizată, culoare neagră
- Talpa din poliuretan cu densitate dublă,
partea exterioară transparentă, profil SlipPrevent (antialunecare )
- Căptușeală aerata 3D Circulation
- Branț interior respirabil, antistatic, ce
absoarbe umiditatea.
Mărimi :
37 – 1 buc
39 - 1 buc
40 - 5 buc
41 - 6 buc
42 - 19 buc
43 - 13 buc
44 - 6 buc
45 - 4 buc
46 - 3 buc
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Cantitate

58

Termen de
livrare

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

Combinezon de
protecţie
Cod CPV
35113410-6

Salopetă de
lucru
Cod CPV
18110000-3

Halate de lucru
Cod CPV
18110000-3

- țesătură 35 % bumbac și 65% poliester,
greutate 235g/mp
- închidere cu fermoar acoperit, talie și
manșete elastice, 7 buzunare
Mărimi:
XL - 2 buc
Salopetă de lucru
- salopetă de lucru formată din pantalon și
jachetă
Jacheta de lucru
- 65% poliester, 35% bumbac,
235 g/mp
- Închidere cu fermoar acoperit,
manșeta cu elastic, 4 buzunare,
port ecuson
- Culoare: 1 buc maro-verde, 1
buc bleumarin - portocaliu
Pantalon de lucru
- 65% poliester, 35% bumbac,
235 g/mp
- Talie elastic pe laterale, 5
buzunare, din care 1 buzunar
pentru metru
- Culoare: 1 buc maro-verde, 1
buc bleumarin - portocaliu
Mărimi:
XL – 2 buc
Halat de lucru pentru femei
- halat scurt din tercot cu mânecă scurtă,
cambrat, cu fermoar, 2 buzunare aplicate
jos și 1 buzunar aplicat pe piept, în partea
stângă
- culoare : 2 buc albastru azur, 2 buc mov
deschis
Mărimi :
48 - 2 buc
58 - 2 buc
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7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

2 buc

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

8 buc

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

1 pereche

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

1 buc

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

Halat de lucru pentru barbați
- 65% poliester, 35% bumbac, 150 g/mp
- culoare 2 buc bleumarin, 2 buc gri
Mărimi:
XL – 4 buc
Genunchere
Cod CPV
18143000-3

- genunchere uşoare
- material :poliuretan moale
- scoică rezistentă la abraziune
- două bretele de fixare şi reglaj cu bandă
scai

Ochelari de
protecţie
Cod CPV
18142000-6

- ochelari protecţie cu ramă din silicon şi
lentile din policarbonat incolor tratate UDC şi
antiaburire,
- să poată fi purtaţi peste ochelarii de
vedere.
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Veste
reflectorizante
Cod CPV
35113440-5

-ţesatură
100%
poliester,
benzi
reflectorizante 5 cm lățime, închidere cu scai

30 buc

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

Mănuşi de
protecție
Cod CPV
18141000-9

-Mănuși protecție conform EN 388
-din piele box bovină, palma și fața dintr-o
singură bucată (pt. riscuri mecanice)

1 buc

7 zile lucrătoare
de primirea
comenzii

Solicităm ca furnizorul să ofere posibilitatea înlocuirii echipamentelor livrate în cazul
nepotrivirii mărimilor furnizate.
Perioada de garanţie acordată produselor trebuie sa fie de 12 luni şi curge de la data semnării
fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie a produselor.
5. Valoarea estimata fara TVA 15.781,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de
7 zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul 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, furnizorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Locul de livrare este: ANCOM, str. Horia, nr. 24, Timișoara, jud. Timiș.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Conditii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din strada Horia, nr.
24, Cod poştal 300342, Mun. Timișoara.
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM, și
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în
perioada 24-31 a lunii.
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 recepţiei produselor și în conformitate cu prevederile art. 36
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a
efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii și în conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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
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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 cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 05.12.2014 (inclusiv), ora 14, prin fax la nr
0256/471699 sau prin email la adresa: ramona.botoroaga@ancom.org.ro sau prin depunere direct
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Timișoara, Cod poştal 300342, Jud. Timiș,
Str. Horia, Nr. 24.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 05.12.2014 (inclusiv), ora
14, 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 Oficiului Achiziții Regionale.”. Dacă
plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru rătăcirea ofertei.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/Achizitii publice.

4/4

