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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, intenţionează să 
achiziţioneze 2 (două) aparate de aer conditionat inclusiv instalarea lor. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziții Operaționale, Tel. 0372.845.589, 
Fax: 0372.845.402, în atenţia: Magda DINU, email: magda.dinu@ancom.org.ro  
 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 

1. Tip contract: Produse 
 
2. Denumirea achiziţiei și cantități: 
 
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de: 2 (două) buc. aparat de aer condiționat de 12.000 

BTU inclusiv instalarea lor la sediul ANCOM din comuna Fundeni, jud. Călărași. 
3. CPV: 42512000-8 
 
4. Descrierea contractului 
Produsele ofertate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minimale:  

Tip split. 
Capacitate de răcire : 12.000 BTU.  
Capacitate de încălzire : 12.500 BTU.  
Clasă energetică răcire: A+. 
Clasa energetică încălzire: A. 
Tehnologie Inverter. 
Alimentare: monofazat, 220-240 V c.a., 50 Hz.  
Funcţie de răcire. 
Funcţie de încălzire. 
Funcţie dezumidificare.  
Funcţie de ventilaţie.  
Funcție de termostat (pornirea sau oprirea automată la trecerea peste sau coborărea sau 
un anumit prag de tempeatura setabil). 
Funcţie autorestart (pornire automată la revenirea tensiunii de alimentare).  
Traseul frigorific şi cablul de alimentare a unităţii exterioare în lungime de 5 m. 
Agent refrigerant R 410A.  
Telecomandă.  
Garanţie echipament 2 ani.  
Montaj standard inclus. 
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Furnizorul va asigura transportul aparatelor de aer condiţionat şi a materialelor necesare 
instalării în locaţia menţionată anterior. Etanşarea găurii de trecere prin peretele staţiei se va face 
cu cauciuc siliconic. 

Furnizorul va efectua instalarea produselor şi punerea lor în funcţiune în locaţia menţionată. 
Ofertantul va furniza beneficiarului certificatul de garanţie pentru produse în care se va  

preciza data instalării şi instrucţiuni de utilizare în limba română.  
Materialele şi manopera de montaj incluse în preţ.  
Livrare şi instalare (zile calendaristice): Max. 30 zile lucrătoare.  
 
Garanţia tehnică şi service în garanţie  
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor, fără 

costuri pentru achizitor, intervenţia service realizându-se în maxim 5 zile lucrătoare.  
 
Îndeplinirea tuturor cerinţelor menţionate mai sus este obligatorie.  
Oferta va fi considerată neconformă în cazul neîndeplinirii oricăreia din aceste cerinţe. 

 
 

5. Valoarea estimată fără TVA: 3.832,23 Lei. 
 

6. Condiţii contract: 

 În ofertă se va preciza termenul de livrare și instalare a produselor, care nu trebuie să fie 
mai mare de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise transmise de către 
ANCOM. Termenul de livrare a  produselor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal 
de recepţie cantitativă şi calitativă corespunzător livrării și instalării tuturor produselor, este semnat 
fără obiecţiuni, până la expirarea termenului de livrare. 

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 al produselor: sediul ANCOM din comuna Fundeni, județul Călărași. La 
livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: certificatele de garanție, cartea 
tehnică precum și alte informaţii din partea producătorului cu privire la denumirea produsului, 
denumirea şi/sau marca producătorului, modul de utilizare, depozitare sau păstrare. Toate 
informaţiile trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora. 

Perioada de garanție acordată produselor livrate este de 2 (doi) ani şi curge de la data 
semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor; 
În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate în 
termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare fără costuri pentru achizitor; în cazul în 
care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 5 (cinci) de zile lucrătoare de la notificare, 
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, cu performanţe similare sau 
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, 
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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 produselor trebuie exprimat în Lei, cu şi fără 

TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea și instalarea 
produselor care fac obiectul prezentei achiziţii.  

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 
 

Conditii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, 
Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 

Plata prețului se va efectua numai după instalarea produselor.  
Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM, si 

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 recepţiei produselor și în 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 și în 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 plăti parțiale. 
Plata se considera efectuată la data debitarii contului ANCOM. 

 
 

7. Criterii de adjudecare:  

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

 
 

8. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 10.03.2015 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr. 
0372.845.402 sau prin email la adresa magda.dinu@ancom.org.ro 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 10.03.2015 (inclusiv), 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 plic se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ Serviciul Achiziţii 
Operaţionale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă 
nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 

  
  


