
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 
 

SOLICITARE  DE OFERTĂ 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 
cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru  furnizare 
materiale reparații, (coduri CPV: 44511000-5,24911200-5,44530000-4,39157000-744521110-
2,44512900-1). 

 
I. Obiectul contractului de furnizare   

Obiectul Contractului  ce urmează a fi încheiat îl constituie furnizarea de materiale 
reparații, în bază de comandă, la sediul central al ANCOM din strada Delea Nouă nr. 2, sector 
3, Bucureşti, cod poştal 030925, a urmatoarelor: 

 
- Denumire 

produs 
Caracteristici 

 
Cantitate 

TRAFALET 
Cod CPV: 
44511000-5 

dimensiuni rolǎ lungime 25 cm, diametru 9 cm; 
fir din poliacril cu lungime de 11 mmt; tijǎ 
metalicǎ cu grosime de 6 mm; mȃner din PVC. 

 
4 buc. 

 
 

TRAFALET CU 
TAVĂ 
Cod CPV: 
44511000-5 

setul conține: trafalet cu rolǎ de iacril, rezervǎ 
acril  şi burete superfin de mare densitate, tavǎ; 
diametru rolǎ 35 mm, diametru tijǎ 6 mm, 
material mȃner PVC, dimensiuni tavǎ 140 x 270 
mm. 

2 buc. 

PRENANDEZ 
 Cod CPV: 
24911200-5 

amestec fluid şi omogen format din cauciuc 
cloroprenic, rǎşini fenolice, solvenți şi aditivi; 
conținut de substanțǎ uscatǎ 16-25%, densitate 
0,85-0,95%, recomandat pentru cauciuc, piele 
naturalǎ şi sinteticǎ, textile etc,  cu uscare rapidǎ, 
temperatura de lucru 8⁰-30⁰C,  ambalat ȋn pet de 
1000 ml. 

2 buc. 

HOLȘURUBURI 
PENTRU 
MOBILIER Cod 
CPV: 44530000-4 

zincat, lungime 16 cm, ȋnǎlțime cap 2.5 mm, 
diametru şurub 3.5 mm, diametru cap 6.7 mm. 
 2.000 buc. 



COLȚARE 
MOBILIER  
CPV: 39157000-7 

colțar de tip L , zincat, dimensiuni 25 x 25 x 20 
mm, grosime 2 mm, cu minim 2 gǎuri pentru 
poziționare diferitǎ. 

400 buc. 

BUTUC YALĂ 
(Încuietoare 
simplă) 
MOBILIER 
CPV: 44521110-2 

ȋncuietoare simplǎ pentru sertare şi dulapuri, 
confecționatǎ din zamac, oțel, finisaj nichel, 
diametru cilindru 19 x 22 mm, lungime cilindru 
38 mm, cheie: 400 combinatii de chei sau chei la 
fel. 

30 buc. 

BUTUC YALĂ 
(Încuietoare) cu 
ARIPIOARE DE 
FIXARE pentru 
MOBILIER 
CPV: 44521110-2 

ȋncuietoare metalicǎ pentru casetiere, cu douǎ 
aripioare pentru fixare ȋn interior şi tijǎ cilindricǎ 
pentru ȋncuiere, diametru cilindru 16 mm, 
lungime cilindru 20 mm, lungime tijǎ 30 mm, 
diametru tijǎ 6,5 mm, cheie pliabilǎ. 

10 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 1 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 1. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 2 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 2. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 3 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 3. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 4 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 4. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 5 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 5. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 6 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 6. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 7 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 7. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 8 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 3 buc. 



CPV: 44512900-1 molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 8. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 9 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 9. 

3 buc. 

SPIRAL 
(Burghiu) Ø 10 
CPV: 44512900-1 

burghiu spiralat, coadǎ cilindricǎ, cu tǎiere 
dreaptǎ, din oțel cu aliaj de cobalt wolfram 
molibden cu conținut de cobalt 5 %, destinate in 
special pentru gǎurirea inoxului sau alte 
materiale dure, diametru de 10. 

3 buc. 

 
- Produsele vor avea, în mod obligatoriu, elemente de identificare şi caracterizare ale 

acestora, care se înscriu în mod  vizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită 
ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen 
sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare etc. 

- Toate produsele trebuie să fie însoţite de informaţii din partea producătorului cu privire 
la denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului etc.  

- Toate informaţiile trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara de origine 
a acestora. 

 
Termen de livrare: 10 zile lucrǎtoare de la transmiterea comenzii. Pentru 

depăşirea termenului de livrare prevăzut mai sus FURNIZORUL va datora penalităţi de 
întârziere de 0,15% din valoarea produselor nelivrate, fără TVA, pentru fiecare zi lucrătoare 
de întârziere, 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.   
         Penalităţile care nu pot fi deduse din preţ vor fi achitate de către FURNIZOR  în termen 
de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM.  

În cazul în care produsele nu corespund cantitativ sau calitativ cererii, FURNIZORUL 
se obligă să înlocuiască produsele neconforme, cu respectarea termenului de livrare prevăzut 
mai sus.   Produsele se consideră livrate în termen, cu condiţia recepţionării acestora în 
termenul de livrare menţionat mai sus. 
  

II. Modalitatea de întocmire a ofertei 
1. Oferta financiară va conţine o valoare totală exprimată în Lei, fără TVA. Oferta 

trebuie să fie fermă şi nu poate fi modificată pe toată perioada derulării contractului. 
 
2. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele 

solicitate prin prezenta şi care are valoarea cea mai scăzută. 
 
  4.Valoarea estimată fără TVA:  2.758,00 RON     
 
 
 
 



III. Condiţii de plată 
 
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria statului, 

în termen de maxim 30 de zile de la data în care a fost primită factura. 
Factura va fi transmisă după furnizarea materialelor pentru reparații la sediul ANCOM 

din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3.  
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului.  
 

 IV. Prezentarea ofertei 
 

Oferta se va transmite prin fax, la numărul: 0372-845.406 sau prin email, la adresa: 
magda.dinu@ancom.org.ro, până la data de 16.05.2016, ora 17,00. 

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0732-005.253; persoană de contact: Magda 
DINU.  

Oferta transmisă după data de 16.05.2016, ora 17,00, nu va fi luată în considerare. 
     
 IV. Prezentarea ofertei 
 

Oferta se va transmite prin fax, la numărul: 0372-845.406 sau prin email, la adresa: 
magda.dinu@ancom.org.ro, până la data de 16.05.2016, ora 17,00. 

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0732-005.253; persoană de contact: Magda 
DINU.  

Oferta transmisă după data de 16.05.2016, ora 17,00, nu va fi luată în considerare. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
   


