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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 Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de reparaţii grup electrogen. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845377, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Cristiana STOIAN, email: cristiana.stoian@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de reparaţii la grupul electrogen situat în 
sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiş. 

 
3. CPV: 50532300-6, 34320000-6 
 
4. Descrierea contractului 

Obiectul achiziţiei constă în achiziţia de servicii de reparaţii la grupul electrogen marca Kipor 
tip KDE12STA3, respectiv constatare la faţa locului şi reparare componente prin furnizarea de 
piese de schimb noi, la site-ul de monitorizare al ANCOM din sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. 
Timiş. 

 Caracteristici şi cerinţe: repararea componentei(lor) depistate defecte în urma constatării la 
faţa locului, pentru grup electrogen marca Kipor tip KDE12STA3. Menţiuni: generatorul electric 
este montat în poziţie fixă la obiectiv.  

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 1300,00 Lei 

 
6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare al serviciilor, termen care nu trebuie să fie mai 
mare de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise transmise 
de către ANCOM. 
     Termenul de prestare al serviciilor şi livrare a produselor se consideră respectat în măsura în 
care procesul-verbal de recepție cantitativă şi calitativă este semnat fără obiecţiuni până la 
expirarea termenului de către prestator. 

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.   
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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. 

 
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora şi 

produsele livrate, nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 
Locul de prestare al serviciilor şi de livrare al produselor: site-ul de monitorizare 

ANCOM din sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiş. 
 
Perioada de garanţie a produsului(lor) este cea oferită de producător, dar nu mai puțin de 

minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă. 
De asemenea, perioada de garanție acordată serviciilor prestate este de minim 12 luni de la 

semnarea procesului verbal de recepţie. În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia de a 
asigura remedierea defecţiunilor semnalate în termen de 48 de ore de la notificarea transmisă de 
către ANCOM, fără costuri pentru ANCOM. În cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor 
depăşeşte 48 de ore de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea 
defecţiunilor, prestatorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul(e) defect(e) cu altul 
nou/aletele noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri 
ANCOM; produsul/produsele înlocuit(e) va/vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 luni, 
care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia/acestora. Toate 
cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor sunt în sarcina prestatorului. 

 
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, prestatorul 

datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a comenzii, pentru 
fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabilă 
de punere în întârziere. 

 
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va 

include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor şi furnizarea 
produsului(lor) care fac obiectul prezentei achiziţii (constatare la faţa locului, transport, reparare 
componente prin furnizarea de piese noi). 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii care 
face obiectul prezentei achiziţii. 
 

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.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor şi cantitativă și calitativă a produselor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM, şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în 
perioada 24-31 a lunii.  

În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie şi în conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  



 

3/3 
 

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie, ANCOM 
are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în 
perioada 24-31 a lunii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării 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. 
 

8. Criterii de adjudecare:  

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

 
9. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 14.08.2014, ora 17:00, prin fax la nr. 0256471699 
sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă la 
Registratură – ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 14.08.2014, ora 17:00, 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 Regional Achiziţii Timiş”. 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 15.09.2014. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice. 
 


