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 echipamente necesare pentru extinderea capabilității de măsurare a
Laboratorului pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a
Echipamentelor Radio (cod CPV: 38424000-3).
Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel. 0372.845.582, Fax: 0372.845.402599, in atentia: Luminița TARARACHE, email: luminita.tararache@ancom.org.ro.

1. Tip anunt: Cumpărare directă
2. Tip contract: Furnizare
3. Denumirea achiziţiei:
Obiectul prezentei achiziții îl constituie achiziția de echipamente necesare pentru
extinderea capabilității de măsurare a Laboratorului pentru Încercări de Compatibilitate
Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (cod CPV: 38424000-3)
4. Cod CPV: 38424000-3
5. Descrierea contractului:
5.1.
Nr
crt

1

Cerinţe tehnice minime obligatorii:
Echipament

Caracteristici tehnice minimale

Cablu GPIB cu conectori -

2

Unitate de cuplare
dispozitive PLC

-

Lungimea: minimum 2 m
Conector 1: GPIB, mamă + tată
Conector 2: mini GPIB (micro D25),
tata
Garanție : 2 ani
Domeniul de frecvență minimal: 1,6
MHz - 30 MHz;
Atenuare simetrică (@25 Ω): 40 dB
± 1,5 dB;
Tensiune minimă RF: 10 V;

Cantitate

Termen de
livrare

2 buc

14 săptamâni

2 buc

14 săptamâni

-

3

Separator AC

-

Spliter pentru cablu
coaxial 50 Ω, 6 dB

4

-

Tensiune de strapungere: mai mare
de 1000 VDC;
Putere minimă: 1000 VA;
Lungime cablu: 800 mm;
Conectori de alimentare de tip CEE
7/7 și CEE 7/4.
Garanție: 2 ani
Domeniul de frecvență minimal: 1,6
MHz - 30 MHz;
Atenuare simetrică (@100
Ω):
maxim 0,5 dB;
Tensiune minimă RF: 10 V;
Tensiune de strapungere: mai mare
de 1000 VDC;
Putere minimă: 1000 VA;
Conectori de alimentare de tip CEE
7/7 și CEE 7/4.
Garanție: 2 ani
Domeniul de frecvențe de lucru:
minimum DC - 30 MHz;
Atenuarea de inserție: 6 dB ± 0,2
dB;
Răspunsul în frecvență: mai mic de
+/-0,1 dB;
Impedanță nominală: 50 Ω;
Putere minimă de intrare: 1 W;
Să dispună de conector de cuplare
RF de tip BNC.
Garanție: 2 ani

2 buc

14 săptamâni

1 buc

14 săptamâni

5.2. Alte cerinţe minime obligatorii
Pentru produsele de la pozitiile 1-4:
- Se vor mentiona concret producătorul cat si modelul exact al echipamentelor pentru a se
putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate.
-

Termenul de garanție: 2 ani pentru fiecare echipament.
6. Valoarea totală estimată, fără TVA: 12.100,00 lei, astfel:

Nr.
crt.
1
2

Denumire
Cablu GPIB cu conectori
Unitate de cuplare dispozitive PLC

Nr.
buc.
2
2

Valoare
estimată
unitară
(Lei, fără TVA)
800
2.100

Valoare
estimată
totală
(Lei, fără TVA)
1600
4.200

3
4

Separator AC
2
Spliter pentru cablu coaxial 50 Ω, 6 dB
1
TOTAL VALOARE ESTIMATĂ

2.100
2.100

4.200
2.100
12.100

NOTA: Prețul unitar al produselor ofertate trebuie să se încadreaze în valoarea
estimată unitară, conform tabelului de mai sus.
7. Condiţii contract:
- In ofertă se va preciza termenul de livrare care nu trebuie sa fie mai mare de 14
săptămâni de la data primirii comenzii transmise de către ANCOM. Termenul de livrare se
considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie este semnat fara obiectiuni
pana la expirarea acestui termen.
Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intarziere de
0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzătoare a oricarei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de către
ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.
In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a
le plati in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM.
- Perioada de garantie acordată produselor: 2 ani pentru fiecare echipament
conform cerintelor de la pct. 5.1 și 5.2, si va curge de la data semnării fără obiectiuni a procesuluiverbal de receptie a tuturor produselor, in conditiile prevazute in comanda transmisa.
- Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transfera de la furnizor la achizitor
la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a tuturor produselor.
- Produsele vor fi noi si nefolosite.
- Echipamentele vor fi livrate sigilate de producător.
- Mod de ambalare: furnizorul are obligatia de a ambala fiecare produs astfel incat acesta
sa faca fata fara limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la
temperaturi extreme, la soare si la precipitatii, care ar putea sa apara in timpul transportului si
depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la locul de livrare; ambalajele
raman in proprietatea achizitorului.

- Produsele vor fi însotite de următoarele documente :
- certificat de garantie

- Locul de livrare: LICETER, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 1033D, Comuna Prejmer,
Județ Brașov
Furnizorul garantează achizitorului faptul ca produsele livrate nu încalcă și nu vor încălca
in vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi
va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
comenzii, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de livrare al produselor.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derularii comenzii.
Oferta financiară, va fi întocmită conform modelului din Anexa nr.2 şi va contine pretul
unitar şi pretul total exprimat în Lei, fără TVA. Prețul unitar trebuie să se încadreaze în
valoarea estimată unitară, prevăzută la pct. 6 din prezenta Solicitare de Oferte. În
situația în care prețul unitar, fără TVA, al fiecărui produs ofertat, nu se încadrează în
valoarea estimată unitară, fără TVA, oferta va fi considerată inacceptabilă.
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr.1.
Condiții de plată: Plata prețului se va efectua de către ANCOM către furnizor în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod postal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua in lei, in baza facturii transmise de furnizor, primita si
acceptata de ANCOM, numai dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie.
In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua
in termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal
de receptie.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal
de receptie, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de
la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă care îndeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta și care
are prețul total cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 28.05.2019 (ora 16.00), prin email la adresa
luminita.tararache@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str.
Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.05.2019 (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 plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii 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 sa fie valabila cel putin pana la data de 01.07.2019.
Solicitarea de oferte împreuna cu Anexele 1 și 2 pot fi vizualizate in intregime pe
pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii
publice.
Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.
679/2016 (“GDPR”) 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 contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc
dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în
scopul sus menționat.

e Niculae Cătălin

Anexa nr.1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia de echipamente necesare pentru
extinderea capabilității de măsurare a Laboratorului pentru Încercări de
Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (cod CPV:
38424000-3), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate
cerintele/conditiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr.2

OFERTANT,
_________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE FINANCIARĂ

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire

Nr. buc.

Cablu GPIB cu conectori
Unitate de cuplare
dispozitive PLC
Separator AC
Spliter pentru cablu
coaxial 50 Ω, 6 dB
TOTAL

Preţ unitar
(Lei, la care se
adaugă TVA)

Preţ total
(Lei, la care se
adaugă TVA)

Preţ total
(Lei, inclusiv
TVA)

2
2
2
1

Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
comenzii, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de furnizare a produselor.

Data completarii: _______________.

OFERTANT,
__________________________
(semnatura autorizata)

