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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze produsele:
pastă termoconductoare, spray contact umed și uscat, cablu de rețea, mufe, cablu SFTP, pat de
cablu, cablu patchcord, coliere de plastic, sârmă de tras cabluri.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziţia de furnizare pastă termoconductoare, spray
contact umed și uscat, cablu de rețea, mufe, cablu SFTP, pat de cablu, cablu patchord, coliere de
plastic, sârmă de tras cabluri. Procedura este împărţiă în 3 loturi conform Caietului de sarcini.
3. CPV: 09221100-5,32421000-0, 31224200-4,
44832000-1, 44163000-0, 44330000-2.

31320000-5,

44322300-6,

4. Descrierea contractului
Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat.
5. Valoarea estimata fara TVA – 4.452,00 Lei ( 467,00 lei pentru lotul nr.1,
3.755,00 lei pentru lotul nr.2, 230 lei pentru lotul nr. 3)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai
mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de
către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către ambele părţi). Oferta trebuie sa fie
semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de idetificare, date de
contact. Ofertantul trebuie să specifice dacă oferta este plătitoare sau neplătitoare de TVA.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% 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.
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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 Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoţite de
cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de
calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză.
Perioada de garanție acordată produselor livrare este de MINIM 12 (douăsprezece) luni şi
curge de la data recepţiei acestora.
În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul
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, furnizorul are obligaţia de a
înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul
înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 (douăsprezece) luni, care curge de la
data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia.
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 0,1% 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.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate 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 livrarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei
nr.1 .Procedura este împărţită pe 3 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în
parte ofertat, conform anexei nr.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor
contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării
Contractului/Comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Conditii de plată: Furnizorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B. şi
se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
În situaţia in 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 si in conformitate cu prevederile art. 36
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a
efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
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7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
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”.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut/LOT in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 26.08.2014 (inclusiv),ora 10:00, prin fax la nr.
0264-484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str.
Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 26.08.2014 (inclusiv), ora
10:00 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 plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. 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 26.09.2014.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, poate fi vizualizata şi pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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ANEXA= 1=

Nr.
crt.

Denumire produse
Cantitate

Preţ unitar ,
fără TVA
lei/buc

Pentru LOT ul nr…….:
1.

Preţ total/ lot, lei, fără TVA



Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA

“Oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și
caietul de sarcini”.
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CAIET DE SARCINI
I.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI

LOT 1: Pastă si spray.
LOT 2: Rețelistică.
LOT 3: Electrice
II.

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE

LOT1 : Pastă și spray
1.

Pastă termoconductoare, cantitate 3 buc.



Contine argint cu puritate de 99,9%



Proporţie de minim 88% substanţă termoconductoare



Conţine: particule de oxid de zinc, oxid aluminiu Oxid,



Nu conţine silicon



Nu este conductiv electric



Conductivitate termica: >5.6 W/(mK) °C (0.001 inch pe strat)



Rezistenta termica: <0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch pe strat)



Viscozitate: 850 poise (Poise – unitatea de viscozitate dinamica in gram cm)



Temperaturi limită: vârfuri:-50°C la +180°C; pe termen lung:-50°C la +130°C



Flacon cu un continut de 30 gr.

2.



3.



Spray contact uscat, cantitate 1 buc.
Flacon de 200ml
Tip G-20

Spray contact umed, cantitate 1 buc.
Flacon de 200ml
Tip R-10

LOT2: Rețelistică
1.

Cablu de retea, cantitate 6 role.



Cablu de retea UTP cat 6



Lungime rola 305m

2.

3.


Mufe, cantitate 20 buc.
Mufe RJ45 cat 6
Cablu SFTP, cantitate 1 rolă.
Cablu SFTP cat 6
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4.

Lungime rola 100m
Pat de cablu, cantitate 1 buc.



Pat de cabluri, metalic cu perforații ambutisate în bază



Lățime minim 150mm,



înălțime minim 50mm



Lungime minim 3000mm pentru un tronson

5.

Cablu patch cord, cantitate 1 buc.
Lungime 10m

LOT3: Electrice
1. Coliere de plastic (bride) , cantitate 2 seturi.


Dimensiune 2,5x120mm,



set de 100 de bucăți

2. Coliere de plastic (bride) , cantitate 2 seturi.


Dimensiune 3,6x250mm,



set de 100 de bucăți

3. Sârmă pentru tras cabluri, cantitate 1 rolă.


Lungimea 15m



Dispozitiv special care ajută la introducerea cablurilor electrice prin tuburi.



Prevăzut la un capăt cu montura pentru agățat cablul și la celălat capăt cu montură
flexibilă pentru înaintare.

III.

LOCUL DE LIVRARE

-

Sediul D.R. CLUJ, str. Câmpeni, nr. 28, Cluj Napoca, Judetul Cluj.

-

Produsele care sunt ambulate să fie în ambalajul original al producatorului.

IV. TERMEN DE LIVRARE
- 10 zile lucrătoare, de la semnarea contractului de ambele părți.

V. TERMEN DE GARANTIE
-

Minim 12 luni de la data recepției.

6/6

