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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 produse și 
materiale pentru dotarea și întreținerea autovehiculelor din cadrul DR Cluj (huse auto, compresor 
auto 12V, canistre metalice pentru carburant 20l, cablu tractare, odorizant auto, lichid spălare 
parbriz vară, lavete auto). 
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: Produse 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă sau contract având ca obiect furnizare produse și materiale pentru dotarea și 
întreținerea autovehiculelor din cadrul DR Cluj (huse auto, compresor auto 12V, canistre metalice 
pentru carburant 20l, cablu tractare, odorizant auto, lichid spălare parbriz vară, lavete auto). 
Procedura este împărţiă în 7 loturi.  

 

3. CPV: 19243000-1, 42123400-1, 44616000-1, 44317000-5, 39811000-0, 

39831500-1, 39525100-9, 

 

4. Descrierea contractului 

 

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimată fără TVA – 22.417,00 Lei (8.100,00 lei pentru lotul nr.1, 

3.600,00 lei pentru lotul nr.2, 1.600,00 lei pentru lotul nr.3, 800,00 lei pentru 

lotul nr.4, 6.825,00 lei pentru lotul nr.5, 790,00 lei pentru lotul nr.6,  702,00 lei 

pentru lotul nr.7) 

 

6. Condiţii contract sau comandă: 

 În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai 
mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de 
către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către părţi). Ofertantul trebuie să prezinte în 
oferta sa datele de idetificare, date de contact.  

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea contractului sau a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
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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 este Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoţite de 
cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă (daca este cazul), declaraţii de 
conformitate/certificate de calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română  
(daca este cazul). 

Perioada de garanție acordată produselor livrare este conform certificatului de garanție emis 
de producător şi curge de la data recepţiei acestora. 

În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate 
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul 
în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, 
precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a 
înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu 
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul 
înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie  conform certificatului de garanție emis de 
producător, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia. 

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, 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 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. Se va prezenta preţul  unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei 
nr.1 . Procedura este împărţită în 7 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru 
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în 
parte ofertat, conform anexei nr.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării 

Contractului/Comenzii. 
 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 

 
Conditii de plată:  Furnizorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 

2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO98TREZ23F850100200530X, A.T.C.P.M.B. şi se va 
transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM.  
În situaţia in 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.  
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. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.  
 
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
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Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini.  

 
 

8. Criterii de adjudecare:  

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

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 14.04.2016 (inclusiv), prin fax la nr. 0264-
484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. 
Câmpeni, Nr. 28. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 14.04.2016 (inclusiv),  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 plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM 
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 14. 06.2016. 
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, pot fi vizualizate şi pagina de internet a 

ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  

  

mailto:dana.oltean@ancom.org.ro
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CAIET DE SARCINI 

 Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică.  
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 
 
 

I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI – produse şi materiale  pentru dotarea  şi 
ȋntreţinerea autovehiculelor din cadrul DR Cluj 

 
 

II. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE 
 

NR. 
CRT. 

PRODUS CARACTERISTICI 
U.M. 

 

CANT. 

 

LOT 1 – HUSE AUTO   
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1. Huse auto 

 Confecţionate din material textil sintetic, 
caserat, de grosime minim 2 mm, cu 
inserţie de burete de minim 2 cm grosime; 

 Decupaje tetiere cu scai pentru scaunele 
din faţă; 

 Decupaje pentru airbag-urile laterale; 
 Capse de protecţie decupaj tetiere 

bancheta din spate; 

 Benzi elastice pentru fixarea optimă a 
huselor. 

 Setul conţine: 2 huse pentru scaunele din 
faţă dintr-o bucată (şezut+spătar), 1 husă 
bancheta spate, 1 husă spătar spate, 5 
huse tetiere, cleme de prindere. 

 Compatibile cu autovehiculele Dacia 
Duster; 

 Culoare gri-negru; 

 set 11 

2 Huse auto 

 Confecţionate din material textil sintetic, 
caserat, de grosime minim 2 mm, cu 
inserţie de burete de minim 2 cm grosime; 

 Decupaje tetiere cu scai pentru scaunele 
din faţă; 

 Decupaje pentru airbag-urile laterale; 
 Capse de protecţie decupaj tetiere 

bancheta din spate; 

 Benzi elastice pentru fixarea optima a 
huselor; 

 Setul conţine: 2 huse pentru scaunele din 
faţă dintr-o bucată (şezut+spătar), 1 husă 
bancheta spate, 1 husă spătar spate, 5 
huse tetiere, cleme de prindere. 

 Compatibile cu autovehiculele Dacia Logan 
1,5 dCI; 

 Culoare gri-negru; 

set 

 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

3 Huse auto 

 Confecţionate din material textil sintetic, 
caserat de grosime minim 2 mm, cu 
inserţie de burete de minim 2 cm grosime; 

 spatele materialului să fie acoperit cu 
ţesătură de poliester care conferă o 
rezistenţă mărita in timp 

 catifelat 

 culoare gri – negru 
 1 set = 3 buc. huse model S3 

set 1 
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4 Huse auto 

 Confecţionate din material textil sintetic, 
caserat, de grosime minim 2 mm, cu 
inserţie de burete de minim 2 cm grosime; 

 Decupaje tetiere cu scai pentru scaunele 
din faţă; 

 Capse de protecţie decupaj tetiere 
bancheta din spate; 

 Benzi elastice pentru fixarea optima a 
huselor; 

 Setul conţine: 2 huse pentru scaunele din 
faţă dintr-o bucată (şezut+spătar), 1 husă 
bancheta spate, 1 husă spătar spate, 5 
huse tetiere, cleme de prindere. 

 Compatibile cu autovehiculele Dacia Logan 
MCV; 

 Culoare gri-negru; 

set 7 

LOT 2 – COMPRESOR AUTO 12 V 

1 Compresor auto 12V 

 Tensiune alimentare: 12V; 
 Alimentare: bricheta maşinii; 
 Lungime cablu alimentare: min. 3m; 
 Afişaj display; 
 Presiune: 11 bar; 
 Funcţie umflare, dezumflare anvelope; 
 Design compact care permite depozitarea 

facilă ȋn portbagajul autoturismului; 

 Include furtun de aer cu accesoriu pentru 
anvelopele autovehiculelor; 

 Include cablu cu adaptor de 12V; 

buc. 9 

LOT 3 – CANISTRE METALICE PENTRU CARBURANT 

1 Canistre metalice 

 Capacitate: 20l; 
 Material: metal; 
 Capac ȋnchidere cu garnitură din cauciuc şi 

siguranţă; 
 Prevăzute cu aerisitor; 
 Prevăzute cu pâlnie care se adaptează pe 

gura canistrei; 

buc. 8 

LOT 4– CABLU TRACTARE 

1 Cablu tractare 

 Material: sârmă ȋmpletită din oţel; 
 Diametru: 6 mm; 

 Lungime: min 3,5m;  
 Rezistenţă tractare: min 2000 kg; 
 Utilizare: pentru tractare auto; 

buc. 8 

LOT 5 – ODORIZANT AUTO 
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1. Odorizant auto 

 Model: sticluţă cu capac de lemn; 
 Gramaj conţinut: min 4,5 ml; 
 Accesorii: şnur pentru fixare la oglinda 

retrovizoare; 
 Arome: diverse; 
 Mod ambalare: 1 buc./blister; 

 buc. 455 

LOT 6 – LICHID SPĂLARE PARBRIZ VARĂ 

1 
Lichid spălare 
parbriz vară 

 lichid spălare parbriz de vară  bidon de 5 l; 
  recomandat pentru spălarea și degresarea 

parbrizelor autovehiculelor; 

  acțiune rapidă de spălare, degresare și 
miros plăcut, să nu lase pete; 

bidon 79 

LOT 7 – LAVETA AUTO 

1 Laveta auto 

 Material: sintetic; 
 Dimensiuni: 30 x 30 cm cu margini tivite; 

 Culori: diverse; 
 Destinaţie: curăţare interioare auto; 

buc. 13 

 
 

III. LOCUL DE LIVRARE AL PRODUSELOR 

- sediul DR Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, jud. Cluj. 

IV. TERMEN DE LIVRARE AL PRODUSELOR 

- 10 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii sau de la data semnării 
contractului. 

V. GARANȚIE 

- garanția conform certificatul de garanție emis de producător. 

VI.   CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
- preţul cel mai scăzut 
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  ANEXA= 1= 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se va specifica dacă  firma este platitoare sau neplatitoare de TVA 
 
 

Oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și 
caietul de sarcini. 

Nr. 
crt. 

Denumire produse 
 

 
Cantitate 

Preţ unitar, 
 fără TVA 
lei/buc 

Preţ total, 
 fără TVA 

lei 

Pentru LOT ul nr…….:  
 

1.     

Preţ  total,  lei, fără TVA   

Preţ  total,  lei, cu TVA  


