
 

 
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 Timișoara, din Timișoara, str. Horia, nr. 24,  intenţionează să achiziţioneze folii de 
protectie auto pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Timiș. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiș, Tel. 0372845872, 
Fax: 0256-471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email:  ramona.botoroaga@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă  
 

1. Tip contract: Furnizare 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract având ca obiect achiziţia de folii protectie geamuri autovehicule .  

 

3. CPV: 22459100-3 

 

4. Descrierea contractului 

 

A. Folii pentru geamurile ușilor spate, geamuri spate şi lunetă: 

- folii de protecţie pentru geamurile de la şofer ȋn spate pentru a ȋmpiedica vizibilitatea din 

exterior spre interior şi a oferi un plus de siguranţă aparaturilor existente ȋn autovehicule; 

- folii cu două straturi: colorate cu particule de metal şi vopsire prin scufundare; 

- grad de transparenţă 5%; 

- protecţie solară – reflectă 67% din energia solară; 

- blochează 99% din razele UV; 

- rezistenţă remarcabilă la decolorare si ȋmbătrânire; 

- termen de garanţie 10 ani; 

- certificare RAR; 

- aplicabile pe Dacia Duster şi Renault Kadjar; 

 
B.  Folii pentru geamurile uşilor faţă:  

- grad de transparenţă mai mare de 70%; 

- protecţie solară – reflectă 12% din energia solară; 

- blochează 99% din razele UV; 

- rezistenţă remarcabilă la decolorare si ȋmbătrânire; 

- termen de garanţie 10 ani; 

- certificare RAR; 

- aplicabile pe Dacia Duster şi Renault Kadjar; 

 



 

 
- cantitate: 7 seturi de folii, din care 6 seturi pentru Dacia Duster și un set pentru Renault 

Kadjar 

- 1 set de folii reprezintă folii pentru geamurile ușilor față, ușilor spate, geamurilor spate şi 

lunetă cu caracteristicile sus menționate. 

- montaj inclus; 

 

5. Valoarea estimata fara TVA – 5.250 Lei .   

 

6. Condiţii contract: 

Rezultatul se recepţionează pe bază de proces-verbal de recepție. 
 
Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:  

Se vor specifica tarife pentru furnizarea si montarea foliilor de protectie auto. Se va 
prezenta preţul per set folii autoturism (A si B), conform anexei nr.1 (sau similar). 

 Oferta trebuie sa fie semnată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de 
idetificare, date de contact.  

Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada livrarii si montarii 

produselor care fac obiectul prezentei achiziţii. 
 

Conditii de plată: Prestatorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ23F850100200130X,  A.T.C.P.M.B. şi se va 
transmite la adresa: ANCOM DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr.24. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.  
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 

termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor.  

In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică/profesională a prestatorului: 
 

- 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; 

- in copie, certificarea RAR pentru montaj folii protectie auto 
- 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 și caietul de sarcini.  
 

- Termen de livrare: 10 zile lucratoare de la data confirmarii primirii comenzii; 
 

 



 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut, lei fără TVA. 

 
 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 23.02.2017, (inclusiv), 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 DR Timis din Mun. Timișoara, Cod poştal 300342, Str. 
Horia, Nr. 24. 

 
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 23.02.2016, (inclusiv), 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 plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Oficiul Regional Achiziţii Timiș”. 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 31.03.2017. 
Solicitarea de oferte și anexa 1, pot fi vizualizate şi pe pagina de internet a ANCOM la 

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

                                                                                     
 
Date ofertant 
 
 
 
 
    Oferta de pret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma este platitoare / neplatitoare de TVA 
 
 
Oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de 

ofertă .  
 
 

       Administrator 

Nr. 
crt. 

Denumire (set folii protectie 
auto si montaj inclus) 

Preţ unitar , 
 fără TVA 
lei/buc 

1.   

2.   


