
1 

 

 

 

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 110 antene de măsură pentru analizoarele de reţele radio, 
model TSMW produs de Rohde&Schwarz, cu talpă magnetică, necesare pentru 
efectuarea de măsurători în benzile de frecvență pentru comunicații electronice de 
bandă largă, în gama 694-3800 MHz (cod CPV: 32352000-5). 

Punct de contact:  Direcția Achiziții și Contractări/Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii 

Operaționale, telefon: 0372.845.579, în atenţia:  Cătălin CALOIU, 

email: catalin.caloiu@ancom.org.ro. 

Tip anunţ: Cumpărare directă 

1. Tip contract: Furnizare 
 

2. Denumirea achiziţiei: 

Comandă scrisă având ca obiect furnizarea a 110 buc. antene de măsură pentru analizoarele 

de reţele radio, model TSMW produs de Rohde&Schwarz, cu talpă magnetică, necesare pentru 

efectuarea de măsurători în benzile de frecvență pentru comunicații electronice de bandă largă, în 

gama 694-3800 MHz. 

3. Cod CPV:  32352000-5 

               

4. Descrierea Comenzii:  

Produsele ofertate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici (sau caracteristici 
superioare celor menționate mai jos):  

Produs  Caracteristici Cantitate Termen de 

livrare 

Antene de 

măsură pentru 

analizoarele de 

reţele radio, 

model TSMW 

produs de 

Rohde&Schwarz, 

       Antenele care urmează a fi 
achiziționate trebuie să prezinte cel puțin 
următoarele caracteristici: 

- antena omnidirecțională; 
- domeniul de frecvențe de 

funcționare continuă: 698 MHz - 3800 
MHz; 

110 buc. Maxim 4 

săptămâni de la 

data primirii 

comenzii scrise 

transmisă de către 

ANCOM. 
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cu talpă 

magnetică, 

necesare pentru 

efectuarea de 

măsurători în 

benzile de 

frecvență pentru 

comunicații 

electronice de 

bandă largă, în 

gama 694-3800 

MHz 

- câștigul antenelor în funcție de 
frecvență trebuie asigure funcționarea 
cel puțin în următoarele benzi de 
frecvență: 698-960 MHz, 1427-1517 
MHz, 1710-1880 MHz, 1920-2170 MHz, 
2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz.  

-câștigul antenei în funcție de 
frecvență să nu fie mai mic de 1.5 dBi în 
oricare din benzile de interes 
nominalizate (698-960 MHz, 1427-1517 
MHz, 1710-1880 MHz, 1920-2170 MHz, 
2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz); 

- prinderea antenei să se realizeze 
cu talpă magnetică, pentru a permite 
montarea pe plafonul autospecialei de 
măsurători sau pentru utilizare adecvată 
din interiorul acesteia, separat sau 
împreună cu sistemele portabile din 
dotarea ANCOM,  după caz; 

- talpa magnetică sa aibă un 
diametru de minimum 75 mm pentru a 
garanta stabilitatea antenei pe suprafața 
de fixare; 

- antena să aibă  diametrul de 
minimum 30 mm și o înălțime (măsurată 
de la baza tălpii magnetice) de maximum 
90 mm, pentru a asigura robustețea 
antenei și pentru a nu cauza deteriorarea 
sau desprinderea acesteia de plafonul 
autospecialei în situația efectuării 
măsurătorilor pe drumuri forestiere cu 
diverse obstacole sau drumuri greu 
accesibile în relief accidentat, precum și 
pentru a putea fi utilizate conform 
gabaritelor în cadrul sistemelor portabile 
existente în dotarea ANCOM; 

- să fie ermetic încapsulată, 
certificată IP67 și pentru a fi rezistentă 
în condiții meteorologice extreme de 
temperatură, ploaie și vânt; 

- lungimea cablului să fie cuprinsă 
între 3 și 4 metri, fără alte prelungiri sau 
înnădituri, pentru a garanta diverse 
variante de traseu al montării acestuia în 
interiorul autospecialei, iar calitatea 
cablului să permită manevrabilitate și 
flexibilitate pentru lucrul în exteriorul 
autovehiculului, în diferite condiții de 
timp și stare a vremii; 

- conexiunea dintre echipament și 
fider-antenă va fi realizată prin 
intermediul unui conector de tip N-Tată, 
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pentru a fi compatibil cu mufa de intrare 
în receptorul TSMW fără utilizarea de 
adaptori; 

- cablul și conectorul antenei trebuie 
să fie de calitate superioară, pentru a 
asigura atenuări minime, inclusiv în 
benzile de frecvență ridicată 3400-3800 
MHz ; 

 
 

 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În cadrul ofertei se va 

specifica marca, modelul și producătorul produselor ofertate.  Se vor prezenta  prospecte sau 

file de catalog de la producător cu datele tehnice ale produselor ofertate din care să rezulte 

îndeplinirea cerințelor minimale solicitate, prezentându-se în mod obligatoriu graficul cu câștigul 

antenei în funcție de frecvență, care să nu fie mai mic  de 1.5 dBi în oricare din benzile nominalizate 

și care să confirme caracteristica continuă de funcționalitate a antenei în intervalul Fmin=698 MHz 

și Fmax=3800 MHz.  

Produsele vor fi noi și nefolosite. 

Mod de ambalare:  furnizorul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să 

facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi 

extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer 

liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămân în proprietatea 

achizitorului.  

5. Valoarea totală estimată, fără TVA:  62.040,00 Lei       
 

6. Condiții Comandă:   

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai 
mare de 4 (patru) săptămâni 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 al produselor: sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 2, 
sector 3. La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: factură, certificat 
de garanție, instrucțiuni de descriere și exploatare. 

Perioada de garanție acordată produselor livrate este de minim 24 (douăzecișipatru) 
luni şi curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă 
a tuturor produselor; În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile 
produselor livrate în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la notificare fără costuri 
pentru achizitor; în cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 45 (patruzeci şi 
cinci) de zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea 
defecţiunilor produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu 
altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului; 
produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii acestuia, 
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respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă; 

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de 
garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt în 
sarcina furnizorului. 

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul 
datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a prezentei comenzi, 
pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate 
prealabilă de punere în întârziere. 

Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca 

în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

Propunerea financiară: 

Preţul trebuie exprimat în Lei, 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 pe toată perioada derulării comenzii. 
 

Condiţii de plată:  

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
poştal 030925, Mun. București. 

Plata prețului se va efectua numai după recepția produselor.  
Plata se va efectua în baza facturii transmise de Furnizor, primită şi acceptată de ANCOM. 
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data recepției produselor. 
În situația în care factura este primită după recepția 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 plăți în avans sau plăți parțiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la Furnizor la Achizitor la 

data recepției produselor. 
 
 

7. Condiţii de participare: 

Oferta trebuie să conţină Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 

Ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în 

prezenta solicitare de ofertă (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. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 23.01.2020, ora 16:00, prin email la adresa 

catalin.caloiu@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau prin poştă 

la Registratură (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 14:30) – sediul ANCOM din 

Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2. 
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Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 23.01.2020, ora 16.00, 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 Direcției Achiziții și Contractări ANCOM/ Serviciul 

Achiziţii Operaționale”. 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 31.03.2020. 

Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 

23.01.2020, ora 16:00. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 23.01.2020, ora 16:00, nu va 

fi luată în considerare. 

Solicitarea de oferte împreună cu Anexa 1 poate fi vizualizată pe pagina de Internet a 

ANCOM la adresa www.ancom.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice și în SEAP (www.e-licitatie.ro, 

secțiunea Documente/Publicitate-Anunțuri – Lista anunțuri publicitare).  

 

Notă GDPR: Furnizorul trebuie să respecte dispozițiile legale care reglementează protecția 

datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter 

personal nr. 679/2016 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 Comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității 

contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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 Anexa nr. 1 

 

            OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE  

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă 

 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia având ca obiect furnizarea a 110 antene de măsură pentru 
analizoarele de reţele radio, model TSMW produs de Rohde&Schwarz, cu talpă magnetică, 
necesare pentru efectuarea de măsurători în benzile de frecvență pentru comunicații 
electronice de bandă largă, în gama 694-3800 MHz (cod CPV: 32352000-5), organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta 
prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

  
 

 Data completării:______________. 

 

 

OFERTANT, 

_________________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 
 
 

 

 


