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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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze produsele: 
produse din lemn, scule și produse auxiliare, articole pentru etanșare și protectie, artcole sanitare, 
vopsele și uleiuri, artcole electrice, articole feronerie, articole metalice. 
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 furnizare produse: produse din lemn, scule și produse 
auxiliare, articole pentru etanșare și protectie, artcole sanitare, vopsele și uleiuri, artcole electrice, 
articole feronerie, articole metalice . Procedura este împărţiă în 9 loturi.  

 

3. CPV: 03419000-0, 14522300-9, 14810000-2, 19410000-3, 24590000-6, 

24911200-5, 24963000-2, 31211300-1, 31214000-0, 39157000-7, 39224000-8, 

39241100-4, 44111400-5, 44163000-0, 44165000-4, 44171000-9, 44172000-6, 

44315200-3, 44330000-2, 44411000-4, 44424200-0, 44425200-7, 44511000-5, 

44521110-2, 44521210-3, 44522400-9, 44523100-3, 44530000-4,44612100-4, 

44831300-7, 44832000-1  

 

4. Descrierea contractului 

 

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimata fara TVA – 6.315,00 Lei (290 lei pentru lotul nr.1, 540,00 lei 

pentru lotul nr.2, 144,00 lei pentru lotul nr.3, 1.539,00 lei pentru lotul nr. 4, 

1.582,00 lei pentru lotul nr.5, 313 lei pentru lotul nr.6, 1.420,00 pentru lotul 

nr.7, 126 lei pentru lotul nr.8, 361 lei pentru lotul nr.9) 

 

6. Condiţii contract: 

 În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai 
mare de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise 
transmise de către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către ambele părţi). Oferta 
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trebuie sa fie semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de 
idetificare, date de contact.  

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 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 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 0,15% 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. 

 
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 în 9 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: RO56TREZ.23.F.85.01.00.20.02.00.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.  



3/3 
 

 
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 27.10.2014 (inclusiv), 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 27.10.2014 (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 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 27.11.2014. 
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. 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                                                

mailto:dana.oltean@ancom.org.ro
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CAIET DE SARCINI 

 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică.  

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 
 
Obiectul caietului de sarcini: furnizarea de produse: 
 Lot 1: Produse din lemn 
 Lot 2: Scule şi produse auxiliare 
 Lot 3: Articole pentru etanşare şi protecţie 
 Lot 4: Articole sanitare 
 Lot 5: Vopsele şi uleiuri 
 Lot 6: Articole electrice 
 Lot 7: Articole feronerie 
 Lot 8: Materiale de construcţii 
 Lot 9: Articole metalice 
 

I. CARACTERISTICI TEHNICE: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Descriere produs U.M. Cantități 

LOT 1 

1 Produse din cherestea - rigle 80x80 - 3m buc 4 

2 Placă OSB - lățime (mm): 1.250  
- grosime (mm): 18 
- lungime (mm): 2.500  

buc 3 

LOT 2 

1 Bandă abrazivă  - pentru construcții granulație 100; 
120 

rola 2 

2 Panză fierastrău 
pendular 

- pentru lemn 
- lungime – 100 mm 

set 1 

3 Câlți - pentru etanşare instlaţii leg 1 

4 Pensule - domeniu de aplicare: 
casnic/industrial  

- lungime fir (mm): 45  
- culoare: verde  
- lățime (mm): 50; 70  
- material mâner: plastic  
- tip material fir: păr natural pe 

suport din plastic 

buc 7 

5 Lame cutter - lungime – 100 mm 
- lăţime – 18 mm  

set 1 

6 Electrozi - diametru exterior 2,5 mm 
- lungime 350 mm 

kg 8 

7 Bandă de hârtie - pentru construcții 50 mm 
- lăţime 50 mm 
- rolă 

rola 3 

8 Disc flex - diametru exterior 115 mm 
- grosime 1,5 mm 
- pentru tăiat metal 

buc 4 

9 Panză bomfaier - pentru tăiat lemn şi metal 
- lungime 300 mm 
- lăţime 20 mm 

buc 5 

10 Șpaclu - lăţime 40mm – 1 buc. buc 2 
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- lăţime 80mm – 1buc. 

11 Trafalet - material – bumbac 
- lăţime rolă – 180 mm 
- diametru rolă – 80 mm 
- mâner - plastic 

buc 2 

12 Butelie lampă gaz - pentru lipiri uşoare buc 2 

13 Perii sârmă - mâner de lemn sau plastic 
- pentru îndepartarea ruginei și a 

impurităţilor 

buc 5 

LOT 3 

1 Tub silicon etanșare 
instalații alb 

- transparent 
- flexibilitate: elastic  
- rezistă la soluții agresive: doar la 

apă și uv  
- tip ambalaj: cartuș plastic  
- utilizare: interior/exterior  
- mod de aplicare: cu pistolul 

pentru silicon  
- tip material: cauciuc siliconic 
- culoare alb 

tub 3 

2 Tub silicon etanșare 
instalații incolor 

- transparent 
- flexibilitate: elastic  
- rezistă la soluții agresive: doar la 

apă și uv  
- tip ambalaj: cartuș plastic  
- domeniu de aplicare: 

casnic/industrial  
- mod de aplicare: cu pistolul 

pentru silicon  
- tip material: cauciuc siliconic 
- culoare incoloră 

tub 1 

3 Aracet - diluabil în procent de/cu: 5 - 10% 
apă  

- mod de aplicare: cu pensula sau 
trafalet  

- timp de uscare (h): 2  
- utilizare: interior/exterior  
- consum (g/mp): 150 - 200  
- domeniu de aplicare: 

casnic/industrial  
- temperatura de lucru (ºC): > 0  
- tip ambalaj: borcan polipropilenă 

kg 1 

4 Prenadez - pentru lipiri suprafeţe din lemn, 
cauciuc, sintetic 

- aplicare cu pensula sau trafaletul 

kg 1 

5 Folie plastic - pentru protecţie  
- grosime 0,1 mm 
- lăţime 4 m 
- material - PVC 

rola 1 

LOT 4 

1 Furtun flexibil baterie - 3/8” - M10x1mm buc 5 

2 Furtun flexibil sifon - racord flexibil (sifon) 
- membrana antimiros de silicon 
- conectare push-fit -  1'' 
- se pliază ușor pentru a forma 

unghi de 90° 

buc 5 
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3 Baterie chiuvetă - baterie monobloc buc 2 

4 Fluxometru - robinet cu temporizare 
- racord 3/4” 
- alamă cromată 
- buton de acţionare 

buc 3 

5 Chiuvetă - 520 mm x 400 mm 
- culoare albă 
- prindere pe perete 

buc 1 

6 Sifon pișoar - dimensiune intrare 1''1/4 
cu diametru ieșire 32 mm, 

- manșon de cauciuc pentru fixarea 
pe vasul pisoar 

buc 2 

7 Capace WC - balamale metalice  
- material: MDF  
- tip închidere: simplă  
- model universal 

buc 2 

8 Vas WC - vas wc cu limpezire adâncă şi 
scurgere orizontala  

- diametru evacuare racord (mm): 
110  

buc 1 

9 Garnituri cauciuc - diverse  1/2" ; 3/4" buc 20 

LOT 5 

1 Vopsea lavabilă - compoziție material: dispersie 
acrilică  

- diluabil în procent de/cu: 10% 
apă  

- culoare: alb  
- mod de aplicare: pensulă, 

trafalet, pulverizare  
- timp după care se aplică strat 2 

(h): 6  
- tip suprafață: beton, cărămidă, 

gips-carbon, tencuieli, gleturi, 
etc.  

- consum (ml/mp/strat): 100  
- domeniu de aplicare: 

casnic/industrial  
- temperatură de lucru (ºC): Min + 

5  
- suprafață de acoperire 

(mp/strat): 250  
- rezistență la umezeală: da  
- rezistență la uv: da  
- tip ambalaj: găleată plastic 25 litri 
- utilizare: interior 

bidon 1 

2 Vopsea ulei - alchidică pentru lemn și metal 
- cu uscare la aer, pelicula 

rezultată este semilucioasă, cu 
bună aderență și rezistentă la 
intemperii 

- aplicare cu pensula sau prin 
pulverizare 

l 4 

3 Lac pentru lemn - rezistent la raze ultraviolete 
- temperatura de lucru 5-30 ºC 
- rezistent la umezeală 
- aplicabil cu pensula 

l 10 
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- suprafața de acoperire 
14mp/strat/l  

4 Diluant - compatibil cu vopselele de ulei 
pentru lemn și metal (de la pct.2) 

- pentru degresarea suprafețelor 
- pentru diluarea vopselelor de ulei 

l 2 

5 Grund - pe bază de răşini alchidice 
- pentru acoperirea suprafeţelor 

metalice  
- culoare alb/gri 

l 20 

6 Vopsea ulei - pentru suprafețe metalice 
- de exterior 
- culoare: albă 
- cu uscare la aer, pelicula 

rezultată este semilucioasă, cu 
bună aderență și rezistentă la 
intemperii 

- aplicare cu pensula sau prin 
pulverizare 

l 20 

7 Diluant - compatibil cu vopselele de ulei 
pentru suprafețe metalice de 
exterior (de la pct.6) 

- pentru degresarea suprafețelor 
- pentru diluarea vopselelor de ulei 

l 10 

LOT 6 

1 Siguranțe - automate 
- 230V, 16A 

buc 2 

2 Siguranțe - automate 
- 230V, 10A 

buc 3 

3 Întrerupător dublu - tip montaj: ST(încastrat)  
- cu iluminare: nu  
- culoare: alb  
- ramă inclusă: da  
- tip: întrerupător dublu  
- curent nominal (A): 10  
- tip material: plastic  
- tip constructiv: clasic 

buc 5 

4 Bandă izolatoare - bandă din PVC 
- putere mare de lipire 

rola 2 

5 Bandă izolatoare - bandă din PVC 
- putere mare de lipire 
- culoare negru şi albastru 

buc 10 

6 Coliere plastic - lungime 120 mm, lăţime 4 mm 
- lungime 250 mm, lăţime 4 mm 

set 4 

LOT 7 

1 Mânere sertare - plastic negru semicurb 9,5 mm buc 15 

2 Broască cu șilduri și 
clanțe 

- 70 mm x 50 mm 
- nichelate 

buc 3 

3 Cilindru yală ușă - 60 mm 
- simetric 
- culoare nichelat  

buc 5 

4 Balamale batante - lungime: 100 mm 
- distanța între axe: 50 mm 
- diametru gauri montaj: 4,5 mm 

buc 4 

5 Holșuruburi - 4x60 mm 
- cap ȋnnecat 

buc 100 
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6 Nituri - popnituri 4x10mm; 4x15 mm pachet 3 

7 Lacăte - dimensiune: 60 mm 
- carcasa: rezistentă la tăiere și 

burghiere, cu tratament 
anticoroziv 

- corpul lacătului: alamă 
- toartă normală din oțel 
- 3 chei 

buc 3 

LOT 8 

1 Ipsos - grosime de aplicare (mm): 1  
- temperatura de lucru (ºC): 5  
- tip ambalaj: sac 5 kg 
- utilizare: interior  
- timp de punere în operă (min): 

15 

sac 1 

2 Chit montaj - fixare fără găurire sau prindere 
mecanică 

- rezistent la temperaturi şi 
umezeală 

tub 2 

3 Adeziv plăci ceramice 
de exterior 

- aderență bună 
- lucrabilitate ușoară 
- rezistență ridicată 
- expunere la temperaturi între -25 

ºC și +70 ºC în medii umede sau 
ustate 

kg 20 

LOT 9 

1 Cornier - profil patrat 20x20x12 m; 
20x40x6 m 

ml 18 

2 Platbandă - lăţime 25 mm  ml 5 

 

II. LOCUL DE LIVRARE: 

- la sediul achizitorului – Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28; 
 

III. TERMEN DE LIVRARE: 

- 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii; 

 

IV. TERMEN DE GARANŢIE: 

- min. 12 luni de la recepţie; 

 

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

- preţul cel mai scăzut; 

 

 



9/3 
 

ANEXA= 1= 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Nr. 
crt. 

Denumire produse 
 

 
Cantitate 

Preţ unitar , 
 fără TVA 
lei/buc 

Pentru LOT ul nr…….:  

1.    

Preţ  total,  lei, fără TVA   


