
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze un UPS dublă conversie, trifazic cu o capacitate de minim 5 kVA și 
maxim 10 kVA, rackabil cu management, inclusiv instalarea si punerea in functiune (cod CPV: 
31154000-0). 
 
Punct de contact: Directia Achizitii si Administrativă/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, 
Tel.  +40 372845398/341; 
În atenţia: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro, 
izabela.nastase@ancom.org.ro,  Fax:  +40 372845599/402. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă 
  

1. Tip contract: Furnizare 

 
2. Denumirea achiziţiei: livrarea, instalarea si punerea in functiune a unui UPS dubla conversie, 

trifazic cu o capacitate de minim 5kVA si maxim 10kVA, rackabil cu management (cod CPV: 
31154000-0). 

3. Cod CPV: 31154000-0 –Surse de alimentare electrica continua (Rev. 2). 
 

4. Descrierea contractului: 
4.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ  
UPS trifazat, dublă conversie cu o putere de minimum 5 kVA si maximum 10 kVA  
   
UPS-ul, sursa neintreruptibilă de curent, reprezinta garantia functionării fara intrerupere, in 
alimentarea cu energie electrica, a tuturor echipamentelor IT dintr-un rack. El asigură nivelul 
corect de putere, în timpul unei căderi partiale sau totale de tensiune, pentru o perioadă limitată 
de timp. In prezent în sediul ANCOM al D.R. București în sala dedicată serverelor s-au instalat o 
parte din echipamentele ce vor deservi proiectului "Sistem informatic de inventariere la nivel 
national a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructură asociate 
acestora ".  Astfel, este nevoie de un UPS trifazat puternic, care să preia  in sarcina desele fluctuatii 
de tensiune, deoarece la sediul Directiei Regionale Bucuresti apar multe fluctuatii în alimentarea 
cu energie electrică cu o durată foarte scurtă. In felul acesta se poate spune ca se vor proteja 
datele aflate atât pe echipamentele deja instalate cat si pe echipamentele ce se vor instala si 
totodată se va asigura buna functionare a respectivelor echipamente. 
 
4.2. Cerintele minime obligatorii pentru UPS-ul trifazat, rackabil cu management, 
dubla conversie cu o putere de minimum 5 kVA si maximum 10 kVA: 
 - putere: minimum 5kVA maximum 10 kVA; 

- factor de putere : ≥ 0.9 
- tehnologie: on-line dubla conversie; 
- ups rackabil; 
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- network management card (ethernet port RJ 45) si port USB; 
- display LCD pentru controlul stării UPS-ului; 
- nivel zgomot: <60 dB la capacitate 100%; 
- tip baterii: VRLA fara intretinere, cu durata de viata conform EUROBAT de minim 3 ani; 
- randament (eficientă) : ≥ 95% la puterea nominala in modul dubla conversie;  
- clasa de protectie: IP20; 
- software management si monitorizare UPS, compatibil cu sistemul de operare Windows 8 

sau versiune superioara, parte integranta a UPS-ului; 
- dovada unei autonomii: minime de 5 minute la o încarcare de 100 %, numai cu baterii  

interne; 
- conectori de iesire: tip IEC 320 C20 (minim 2 conectori). Furnizorul echipamentului trebuie 

sa asigure conectivitatea intre conectorii de iesire ai UPS-ului si cele două PDU-uri (Power 
Distribution Unit) 230 V/16A din dotarea rack-ului unde se va instala respectivul UPS. Din motive 
de securitate electrică nu se acceptă adaptoare care să asigure cerinta minima; 

- timpul de încărcare baterii: 6 ore 
- posibilitate de adăugare de cabinet extern de baterii pentru marirea autonomiei; 
- alarma sonora pentru semnalizare diverse incidente; 
- capacitate de suprasarcina: 110% timp de 1 min; 
- protectie la supratensiune tranzitorie; 
- set accesorii pentru montare in rack (elemente de fixare rack, cabluri etc.); 
 
A. Intrare: 
- tensiune intrare:  400 VAC + 10% - 15 % (3P + N); 
- numar faze intrare :  3 + N + G; 
- frecventa:  50/60 Hz ± 5 Hz; 
- factor THDI < 5% la puterea nominala 
 
B. Bypass: 
- bypass intern automat; 
- bypass intern manual; 
 
C. Ieșire: 
- tensiune de iesire 220/230 V: 
- frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea) : 50/60 Hz +/- 3 Hz  
- forma de undă la iesire: sinusoidă pură; 
- factor de creasta 3:1; 
- distorsiune tesiune de iesire < 3% pentru sarcini lineare; 

 
4.3. Cerinte specifice pentru livrarea, instalarea si punerea în funcțiune a UPS-ului 
trifazat cu putere de minimum 5kVA si maximum 10 kVA la sediul D.R. București  
- furnizorul va livra, instala si va pune in functiune UPS-ul trifazat, dubla conversie, rackabil  cu 

putere de minimum 5kVA si maximum 10 kVA la sediul D.R. Bucuresti; La punerea in functiune, 

furnizorul va prezenta reprezentantilor achizitorului modalitatea de functionare al UPS-ului. 

- distanta maximă dintre UPS si tabloul electric general este de aproximativ 10 m; 

- furnizorul va asigura beneficiarului toate accesoriile necesare livrarii, instalarii si punerii in 

functiune a produsului (tablouri electrice, sigurante, intrerupatoare, prize, cabluri, trasee de 

cabluri etc.), fara costuri pentru achizitor. 

Este recomandat ca potentialii ofertanti sa viziteze sediul unde va fi livrat, instalat si 
pus in functiune produsul, astfel incat sa poata evalua si materialele auxiliare necesare, in scopul 
elaborarii ofertelor. Astfel, cu 2 (două) zile lucratoare inainte de intenția de vizitare se solicita 
acces, la punctul de contact: 

- domnul Adrian-Mihai ZAMFIR, sef BARI/DR Bucuresti, nr. tel fix/mobil: 0372845103/ 
0732005630; 



- domnul Viorel-Dumitru POPESCU, analist BARI/DR Bucuresti, nr. tel fix/mobil: 
0372845008/ 0732005612;  

Persoanele din partea ofertantilor care viziteaza amplasamentele trebuie să prezinte 
imputernicire scrisa din partea operatorilor economici care solicita accesul. 
 

5. Valoarea estimată, fără TVA:  11.500,00 RON 
 

6. Conditii contract: 
- In oferta se va preciza termenul de livrare, instalare si punere in functiune a produsului 
care nu trebuie să fie mai mare de 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data primirii 
comenzii transmise de către ANCOM. Termenul de livrare se considera respectat in masura in 
care procesul-verbal de receptie a produsului este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui 
termen.  

Pentru depasirea termenului asumat, Furnizorul va datora penalitati de intârziere de 
0,15% din valoarea totala a comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea 
corespunzatoare a oricărei obligatii, penalităti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre 
ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.  
In cazul in care penalitatile de intârziere nu pot fi deduse din pret, Furnizorul are obligatia de a 
le plăti in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la solicitarea ANCOM. 
 
- Perioada de garantie acordată produsului (inclusiv accesoriile aferente): minim 36 
(treizecisisase) de luni, care curge de la data semnării fara obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie cantitativă si calitativă a produsului, in conditiile prevazute in comanda transmisa.  
 
- In perioada de garantie furnizorul are obligatia de a remedia defectiunile 
produsului/accesoriilor furnizate in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la notificare, 
fara costuri pentru achizitor; in cazul in care perioada de rezolvare a defectiunilor depaseste 30 
(treizeci) de zile lucratoare de la notificare, precum si in cazul in care nu este posibila 
remedierea defectiunilor produsului/accesoriilor aferente, furnizorul are obligatia de a inlocui de 
indata produsul/accesoriile aferente defect/e cu altul/altele nou/noi, cu performante similare sau 
superioare, cu titlu definitiv, fara a solicita costuri achizitorului si in masura in care este necesar, 
va instala si pune in functiune produsul/accesoriile aferente. Produsul/accesoriile aferente 
inlocuit/inlocuite va/vor beneficia de o nouă perioada de garantie care curge de la data inlocuirii 
acestuia/acestora, respectiv de la data semnarii fara obiectiuni a unui nou proces-verbal de 
receptie. 

Interventiile si reparatiile produsului/accesoriilor aferente in perioada de garantie se 
efectueaza de regula la sediul mentionat de achizitor mai jos cu respectarea programului de lucru 
curent al acestora, adica de luni pana joi in intervalul orar 8:30-17:00 si vineri 8:30-14:30, cu 
exceptia zilelor declarate oficial nelucratoare. 

Prin acordul părtilor, se poate stabili alt amplasament sau un alt interval orar. 
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defectiunilor produsului/accesoriilor aferente 

furnizate incluzad fara limitare preluarea, predarea si transportul de la si la sediul achizitorului în 
conditiile mentionate mai sus sunt in sarcina furnizorului. 
 
- Dreptul de proprietate asupra produsului furnizat se transfera de la furnizor la achizitor la data 
semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului. 

- Toate operatiunile asupra echipamentelor si instalatiilor electrice necesare instalarii si punerii in 

functiune a UPS-ului trebuie realizate cu respectarea strictă a legislatiei aplicabile in domeniu 
(Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si a celorlalte acte normative 
incidente). 
- Furnizorul are obligatia sa remedieze eventualele defectiuni rezultate din operațiunile de 
instalare a UPS-urilor in locatia achizitorului mentionata mai jos, fara costuri pentru achizitor. 
- Produsele vor fi noi si nefolosite. 
 



- Mod de ambalare: furnizorul are obligația 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 să 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 :  

     - documentatia tehnica cuprinzand instructiuni si schema de instalare, utilizare si 
intretinere a acestora (in limba romana sau engleza); 

- declaratie de conformitate/certificat de calitate; 
- certificat de garantie; 
- aviz de însotire marfa. 

 
- Locul de livrare, instalare si punere în functiune a produsului: sediul ANCOM Directia 
Regională Bucuresti din Strada Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Cod postal 031072, 
Bucuresti. 
 

7. Prezentarea propunerii financiare:  
Pretul trebuie exprimat în Lei, cu si fără TVA si va include toate costurile ofertantului directe si 
indirecte legate de încheierea si executarea comenzii. 
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 
 
- Conditii de plată:  
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 în lei, în baza facturii transmise de furnizor, primită si acceptată 
de ANCOM, in contul de Trezorerie al furnizorului, 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 în 
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 a tuturor produselor, 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 plati in avans sau plăti partiale. 
 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
Pentru depasirea termenului de plata, cuantumul penalitatilor de intarziere este de 0,15% pentru 
fiecare zi de intârziere din suma ramasa neachitata, fara TVA.  
 

8.  Conditii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnica a furnizorului: 
- in copie lizibilă, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul 
Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala 
a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Oferta trebuie sa contină si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului 
din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate in prezenta 
solicitare de oferta.  



 
9.  Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic 
de Achizitii Publice (SEAP) care îndeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are 
pretul cel mai scazut in Lei, fara TVA. 
Ofertantului care a introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scăzut in Lei, 
fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor 
solicitate prin prezenta. 
In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va 
indeplini formalitatile prevazute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si va 
utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are 
pretul cel mai scazut in Lei, fara TVA. 
In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate se constata ca ofertantul nu 
indeplineste cerintele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 
catalogul electronic din SEAP urmatorul pret in Lei, fara TVA, transmiterea documentelor solicitate 
prin prezenta, aceasta actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste 
toate cerintele solicitate prin prezenta. 
 

10. Informatii suplimentare: 

        Oferta se va depune numai in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „UPS trifazic cu  o capacitate de minim 
5 kVA si maxim 10 kVA, rackabil cu management – una bucata” (cod CPV: 31154000-0), pana 
la data de 11.04.2018 (inclusiv). 
 
        Ofertele care nu sunt depuse in catalogul electronic din SEAP, precum si cele depuse în 
SEAP sub alta denumire decat cea de „UPS trifazic cu  o capacitate de minim 5 kVA si maxim 10 
kVA, rackabil cu management – una bucata” (cod CPV: 31154000-0), sau dupa data de 
11.04.2018 (inclusiv), nu vor fi luate in considerare. 
 
Dupa depunerea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea acesteia 
prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa paula.stoian@ancom.org.ro sau 
izabela.nastase@ancom.org.ro. 
Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anuntate prin fax sau e-mail 
conform celor de mai sus. 
 
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 11.06.2018. 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro secţiunea Anunturi/Anunturi publice - Achizitii publice si în SEAP la adresa 
www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunţuri.  
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