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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 achizitioneze 13 buc. baterii reincarcabile li-ion (cod CPV: 31434000-7). 
Punct de contact:  Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel.  0372.845.377, 
Fax:  0372.845.402-599, in atentia: Cristiana Mihaela STOIAN, email:  
cristiana.stoian@ancom.org.ro 
 

1. Tip anunt: Cumpărare directă 
 

2. Tip contract: Furnizare 
 
3. Denumirea achiziţiei:  

Comanda avand ca obiect furnizarea de baterii reincarcabile li-ion – 13 bucati.  
 

4. CPV: 31434000-7  

 

5. Descrierea contractului 

Obiectul Contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie achizitionarea a 13 bucati baterii 
reincarcabile li-ion. Produsele ofertate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici tehnice 
minime obligatorii:  

Produs  Specificații tehnice Cantitate Termen de livrare 

Baterie 
reincărcabila li-ion 

- să fie compatibilă cu aparatul pentru 
măsurarea câmpului electric și magnetic 
Narda SRM 3006; 

- să conțină elemenți litiu-ion 2S2P NCR-
18650A; 

- tensiune nominală: 7,2 V; 
- tensiune de încărcare: 8,4 V; 
- energie: 44,64 Wh; 
- capacitate: 6,2 Ah; 
- curent maxim de încărcare/descărcare: 2A. 

13 buc. maxim 60 
(șaizeci) de zile 
calendaristice de 
la data primirii 
comenzii scrise 
transmisă de către 
ANCOM 

 
Mod de ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala produsele astfel încật acestea să 

facă faţă fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipitaţii, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în 
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămận în 
proprietatea achizitorului. 

 
6. Valoarea estimată fără TVA: 29.900,00 Lei. 
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7. Condiţii contract: 

Locul de livrare a tuturor produselor (inclusiv accesoriilor): sediul central al 
autoritatii contractante din Mun. Bucuresti, Strada Delea Noua, Nr. 2,  Sector 3, Cod postal: 
030925. 

 
In oferta se va preciza termenul de livrare al tuturor produselor, termen care nu 

trebuie să fie mai mare de 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise 
transmisă de către ANCOM.  
        Termenul se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie cantitativa si 
calitativa este semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen. 
        Furnizorul garanteaza ca produsele sunt noi si nefolosite, corespund tuturor parametrilor 
tehnici prevazuti in oferta sa si ca acestea vor functiona in conditii normale. 
  
  La livrare produsele vor fi insotite de cel putin urmatoarele documente:  
     - manuale de utilizare şi întreţinere în limba engleză; 

- declaraţie de conformitate/certificate de calitate; 
       -  certificat de garanţie; 
  - aviz de însoţire marfă. 
 

In cazul neindeplinirii obligatiilor asumate, furnizorul se obliga sa plateasca achizitorului 
penalitati de 0,15% din pretul total al comenzii, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in 
indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii, fara nicio formalitate prealabila de punere in 
intarziere. 

In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din pret, furnizorul are obligatia 
de a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 
  Perioada de garanţie acordată produselor (inclusiv accesoriilor): minim 12 
(doisprezece) luni 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 
furnizate în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri 
pentru achizitor. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor, conform fișei 
produsului/produselor, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la şi la locația 
achizitorului în condițiile menționate mai sus sunt în sarcina furnizorului. 

  

Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate, împreună cu riscul contractului, se 
transferă de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecţiuni a procesul-verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. 
          

        Furnizorul garanteaza Achizitorului faptul ca produsele furnizate nu incalca si nu vor incalca 
in vreun fel drepturile vreunei terte parti. 
 

Propunerea tehnica: Se va specifica marca, modelul şi producătorul produselor. 
Furnizorul va ataşa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, print pagina 
web, etc.) care să ateste clar încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse 
produselor (se admite ca aceste documente să fie prezentate într-o limbă de circulație 
internațională).  

 
        Prezentarea propunerii financiare: Preţul ofertei trebuie exprimat în Lei, cu şi fără 
TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor 
care fac obiectul prezentei achiziţii. 
 Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 

Oferta trebuie sa contina si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al 
ofertantului din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate 
in prezenta solicitare de oferta, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 1. 
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Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM catre furnizor in contul 
deschis de către acesta la Trezorerie. 

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, 
Cod postal 030925, Mun. Bucuresti. 

Plata pretului se va efectua numai dupa semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de 
receptie cantitativa si calitativa. Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primită şi 
acceptată de ANCOM.  

In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie 
cantitativa si calitativa. In situatia in care factura este primita dupa semnarea fara obiectiuni a 
procesului-verbal de receptie de receptie cantitativa si calitativa, ANCOM are dreptul de a efectua 
plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

 Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
 Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 

 
8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are 
pretul cel mai scazut in Lei, fara TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite pana la data de 27.02.2017 (inclusiv), ora 16.00, prin email la 
adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str. 
Delea Nouă, Nr. 2. 

 Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 27.02.2017 (inclusiv), ora 
16.00, nu va fi luata in considerare. 

 
In cazul in care oferta se depune direct sau prin posts, operatorul economic trebuie ss 

prezinte oferta in plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va mentiona „In atentia Departamentului Achizitii ANCOM/ 
Serviciul Achizitii Operationale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
ANCOM nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabila cel putin pana la data de 26.03.2017. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1. 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

Avizat  
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                                                                                                                              Anexa nr.1 
 
 

          OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile 

precizate în solicitarea de ofertă 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia a 13 buc. baterii reîncărcabile li-ion 
(cod CPV: 31434000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta 
achizitie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 


