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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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze  produsele 
Baterii și acumulatori. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742, 
Fax: 0264-484077, în atenţia:  Dana OLTEAN, email:  dana.oltean@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă  
 

1. Tip contract: furnizare 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract sau comandă având ca obiect furnizare produse Baterii și Acumulatori. 
 

3. CPV: 31411000-0, 31430000-9. 
 
4. Descrierea contractului 

Produsele care fac obiectul achiziţiei constau în furnizare produse Baterii și Acumulatori, 
în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat. Procedura este împărțită în 7 (șapte) 
loturi. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 29.425,00 lei din care  

Nr. 
crt. 
lot 

Denumire  Cod CPV Cantitate 
Nr. buc. 

Preţ unitar 
estimat 

(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

Preţ total 
estimat 

(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

1 Baterii 9V 31411000-0 31 buc 10,00 310,00 
2 Baterii AA  31411000-0 269 buc 5,00 1.345,00 
3 Baterii AAA  31411000-0 106 buc 5,00 530,00 
4 Acumulatori AA 31430000-9 88 buc 20,00 1.760,00 
5 Acumulatori AAA  31430000-9 54 buc  20,00 1.080,00 
6 Acumulatori 12V 7Ah  31430000-9 214 buc 100,00 21.400,00 
7 Acumulatori FNB-83  31430000-9 10 buc 300,00 3.000,00 
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Oferta financiară, va fi întocmită conform modelului din Anexa nr.2 şi va conține prețul 
unitar şi prețul total exprimat în Lei, fără TVA. Prețul unitar, fără TVA, trebuie să se 
încadreze în valoarea estimată unitară, fără TVA, prevăzută la pct. 5 (valoarea 
estimatî), 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. 

 
6. Condiţii contract/comandă: 

Termen de livrare: 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la semnarea contractului 
de părţi sau confirmarea primirii comenzii. 

  
Pentru depăşirea termenelor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea lotului, 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. 
 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 trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include 
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de furnizarea produselor care fac obiectul 
prezentei achiziţii. Oferta financiară, va fi întocmită conform modelului din Anexa nr.2 şi va conține 
prețul unitar şi prețul total exprimat în Lei, fără TVA. Prețul unitar, fără TVA, trebuie să se 
încadreze în valoarea estimată unitară, fără TVA, 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. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. 
 

Conditii de plată: Prestatorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30X, 
A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

 
Plata prețului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită și 

acceptată de ANCOM, numai după recepția tuturor produselor. 
In situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 

termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data recepției a tuturor produselor. 
In situația în care factura este primită după recepția tuturor produselor, ANCOM are 

dreptul de a efectua plata în 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. 
 

7. Condiţii de participare 

- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și 
condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini, ,, conf. anexei 
nr.1, care se va transmite prin emailul dana.oltean@ancom.org.ro.  
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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/ buc/ (lot), fără TVA și se  va publica în catalogul electronic 
din SEAP (www.e-licitație.ro). 

 
Ofertantului care a introdus în catalogul SEAP oferta cu prețul total/lot cel mai scazut, în lei, 

fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor 
solicitate prin prezenta. 

 
 In situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM 
va îndeplini formalitățile referitoare la atribuirea contractului sau comenzii de achizitie publică 
aprobate prin HG nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar 
cu privire la această ofertă care are prețul total cel mai scazut, în Lei, fără TVA. 
 

In situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în 
Catalogul SEAP urmatorul preț total/lot în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate, 
această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta. 

 
 

9. Informatii suplimentare:  

Oferta se va transmite până la data de 24.09.2018 (inclusiv), prin publicare în 
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro).După publicarea ofertei în catalogul 
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei.  

 
 Dupa depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea 
acesteia pe e-mail la adresa dana.oltean@ancom.org.ro sau prin fax la nr. +40 264-484077.  
  
 Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anunțate prin e-mail sau fax 
conform celor de mai sus.  

 
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la 

adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 24.10.2018. 
 

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.   
 

                    Cu stimă,                             
 

         
PREŞEDINTE 

                                                     Sorin Mihai GRINDEANU 
 
 
Redactat de Dana  OLTEAN, Expert, BAR, DRC,    
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OFERTANT,                                                                                       ANEXA NR.1 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini 

 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de  furnizare baterii și acumulatori (cod 
CPV: 31411000-0, 31430000-9), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii DR Cluj,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată 
respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de ofertă și caietul de 
sarcini”, pentru lotul ………..,  pentru care depun ofertă.  

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

Data completării: ___________ 

 

 

 

 

 

OFERTANT, 

_________________________ 
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Anexa nr.2 
           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 

                                                      PROPUNERE FINANCIARĂ 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 
lot 

Denumire  Nr. buc. Preţ unitar  
(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

Preţ total 
(Lei, la care se 
adaugă TVA) 

Preţ total 
(Lei, inclusiv 

TVA) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

TOTAL   
 
 
 
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) 
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CAIET DE SARCINI 

 
I. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: piese de schimb (baterii 9V, AA, AAA şi acumulatori AA, 

AAA, 12V/7Ah, FNB-83) 
 

II. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: 
 

Lot Denumire Buc Caracteristici minimale 

1 Baterii 9 V 31 
- tensiune 9V, alcalină, perioada de valabilitate 
minim anul 2020 sau an de producţie 2018 

2 Baterii AA 269 
- tensiune 1,5 V, alcalină, perioada de valabilitate 
minim anul 2020 sau an de producţie 2018 

3 Baterii AAA 106 
- tensiune 1,5 V, alcalină, perioada de valabilitate 
minim anul 2020 sau an de producţie 2018 

4 Acumulatori 
AA 88 

-Tensiune 1,2 V, capacitate minim 2300 mAh cu 
păstrare capacității minim 85% la 1 an după 
încărcare şi minim 1000 cicluri de încărcare 
- documente care să ateste aceste caracteristici 

5 
Acumulatori 
AAA 54 

-Tensiune 1,2 V, capacitate minim 900 mAh cu 
păstrare capacității minim 85% la 1 an după 
încărcare şi minim 1000 cicluri de încărcare 
- documente care să ateste aceste caracteristici 

6 Acumulatori 
12V/7Ah 

214 

- tensiune 12 V, capacitate minim 7Ah 
- Terminale F1/T1 (lățime 6,3 mm) 
-Dimensiuni maxime 155X70X101 mm 
(lungime X lăţime X ȋnălţime) 
- Acumulator sigilat fără mentenanță 
- Durata minimă de viață – 4 ani, care să 
rezulte din specificațiile producătorului 
- Documente care să ateste anul de fabricaţie 
2018 

7 Acumulator 
FNB-83 

10 -Compatibil cu YAESU FT 60, NiMh, capacitate 
minim 1600 mAh 

 

 

III. LOCUL DE LIVRARE 

- Sediul D.R. CLUJ, str. Câmpeni, nr. 28, Cluj Napoca, Judeţul Cluj. 
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IV. TERMEN DE LIVRARE 

-   20 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi/ confirmarea 
primirii comenzii. 

 

V. TERMEN DE GARANTIE 

- Minim 12 luni de la data recepției. 

 

 

 

 
 


