În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze jaluzele verticale la sediul OJTL.
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia:
Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Produse
2. Denumirea achiziţiei:
Comanda scrisă va avea ca obiect achiziția si montarea de jaluzele verticale la sediul
Oficiului Judetean Tulcea.
3. CPV: 39515440-1
4. Descrierea contractului
Produsele ofertate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici (sau caracteristici
superioare celor menţionate mai jos):
Jaluzele verticale - sediul Oficiului Judetean Tulcea din str. Babadag - PECO nr 158, bl. 13, sc. B,
et. 8, apt. 30, Tulcea
Cantitate estimata: max. 46 mp
Descriere jaluzele:

Lamelă (bandă):
Material:
- tip semiopac;
- textil – poliester 100% (firele de poliester 100% din componența lamelelor textile sunt
îmbinate prin legătură pânză);
- să prezinte o bună stabilitate dimensională;
- tratat antistatic – împiedică depunerea prafului și asigură protecție împotriva razelor solare;
- impregnat cu polimeri acrilici și derivați ai acestora: polimerii vor fi în același ton și nuanță cu
lamela textilă, conferă stabilitate coloristică și dimensională, precum și rezistență la șifonare;

-

textură – cu linii ușoare pe verticală și orizontală (nuanța și tonul acestor linii este ușor mai
deschisă decât culoarea de bază) – vezi figura de mai jos;

-

culoare crem;
greutate specifică: min 210g/mp;
dimensiuni: grosime: min 0,29mm, lățime 127mm;

Poziție: verticală
Alte detalii ale benzilor de material (lamelele):
- vor fi tăiate drept la capete (terminații);
- cu 2 pliuri: 1 pliu pentru umeraș (la terminația superioară) și 1 pliu pentru greutate (la
terminația inferioară);
- vor fi cusute la terminații, firul de coasere al terminațiilor benzilor de material (lamelelor) va fi
în același ton de culoare ca și lamelele;
Părți componente și accesorii pentru montaj:
- Garnișa, de tip pătrată, confecționată din aluminiu de culoare albă vopsită în câmp
electrostatic, axul din aluminiu, tip cu trei canale, mecanisme și accesorii (grupul de comandă,
confecționat din polioximetilen, cărucioarele, detașabile, confecționate din polioximetilen, unite
între ele prin distanțiere și prinse cu cârlig detașabil, cărucior ață sau căruciorul trăgător,
umerașele, confecționate din polipropilenă, de culoare albă, cu lățime de 127mm, distanțierele,
confecționate din polioximetilen de culoare albă cu dimensiunea de 115mm, greutate lamelă,
cu dimensiunea de 127mm, de culoare albă, șnurul de rotație sau șnurul cu bile, de culoare
albă, lănțișorul pentru greutăți, dimensiuni pentru lățime a lamelei de 127mm, șnurul de
acționare, confecționat din polyester, grosime de 2mm, de culoare albă, greutatea pentru șnur,
de culoare albă, clipsuri pentru șnur, corectori distanțieri, siguranța de plastic, cu rolul de a
regla distanța între primul cărucior și mecanismul de manevrare, siguranța metal cu rolul de a
fixa axul în partea opusă mecanismului
- Console fixe sau reglabile, confecționate din metal, folosite pentru montarea garnișei, Clemele
de tavan, confecționate din metal, culoare zincată, cu rolul de fixare a garnișei pe tavan.
Modalitate de fixare: pe tavan
Dimensiuni (lungime x înălțime) = suprafață:
- 1 buc de 298 cm x 251 cm = 7.48 mp La manevrare lamelele se deplaseaza de la mijloc înspre
lateral
- 1 buc de 315 cm x 251 cm = 7.90 mp La manevrare lamelele se deplaseaza de la mijloc înspre
lateral
- 1 buc de 347 cm x 253 cm = 8.78 mp La manevrare lamelele se strâng înspre manevrare sau
in partea opusa manevrarii (se va decide la montare)
- 1 buc de 260 cm x 253 cm = 6.58 mp La manevrare lamelele se deplaseaza de la mijloc înspre
lateral
- 1 buc de 115 cm x 125 cm = 1.44 mp La manevrare lamelele se deplaseaza de la mijloc înspre
lateral
- 2 buc de 300 cm x 163 cm = 4.89 mp x 2 = 9.78 mp La manevrare lamelele se deplaseaza de
la mijloc înspre lateral

-

1 buc de 101 cm x 162.5 cm = 1.64 mp La manevrare lamelele se strâng înspre manevrare
sau in partea opusa manevrarii (se va decide la montare)
1 buc de 85 cm x 162 cm = 1.38 mp La manevrare lamelele se strâng înspre manevrare sau in
partea opusa manevrarii (se va decide la montare)

NOTĂ:
- Având în vedere faptul că măsurătorile prezentate în tabelul de mai sus sunt
efectuate cu aproximație, de personal nespecializat în executarea și montarea de
jaluzele, ofertantul va avea în vedere la întocmirea ofertei, o suprafață totală de
maxim 46 mp.
-

Ofertantul are obligația să se prezinte la sediul Autorității Contractante, respectiv
la locul de amplasare a jaluzelelor, pentru a efectua măsurătorile si pentru a
stabili varianta costructivă raportată la situația concretă din teritoriu.

-

Ofertantii vor prezenta mostre de materiale si culori.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.
Toate produsele vor fi noi și nefolosite.
Garanția va fi de minim 24 luni
Termen remediere a defecțiunilor: 5 zile calendaristice. In cazul in care termenul de remediere
a defecțiunilor este depășit, furnizorul va înlocui definitiv produsul cu unul identic sau cu
caracteristici tehnice superioare al aceluiași producător fără costuri suplimentare pentru ANCOM.
Echipamentul înlocuit va beneficia de o noua perioada de garanție identica cu cea a produsului
inițial.
Mod de ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala fiecare produs astfel încật acesta să
facă faţă fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţii, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer
liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămận în proprietatea
achizitorului;
Obligaţia de livrare a produselor se consideră îndeplinită după semnarea fără obiecţiuni a
procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor la locul de livrare, prin care
se constată şi conformitatea produselor furnizate cu caracteristicile acestora, aşa cum au fost solicitate
prin solicitarea de ofertă. Produsele vor fi însoţite cel putin de aviz de însoţire a mărfii, declaraţie de
conformitate, certificat de garantie, etc. Dacă produsele nu corespund specificaţiilor se vor returna pe

cheltuiala furnizorului, urmând a fi schimbate în cel mult 5 zile, fără costuri suplimentare pentru
beneficiar.

5. Valoarea estimata fara TVA - 3450,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 20
(douăzeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRB.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul 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, prestatorul are obligaţia de a le
plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Perioada de garanție acordată este de minim 24 (douăzeci si patru) 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 5 (cinci) zile calendaristice de la notificare fără costuri pentru achizitor; în
cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 5 (cinci) zile calendaristice,
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, identic sau cu caracteristici
tehnice 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, 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.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul ofertei va fi exprimat în lei/mp. Preţul trebuie
exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de
livrarea si montarea produselor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derularii comenzii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti.
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.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică 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;
- 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.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
total cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 22.05.2015 (inclusiv), ora 14.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str.
Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 22.05.2015 (inclusiv), ora
14.00, 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 22.06.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

