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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) - Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 
4, Sector 3, Cod poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze set filtre pentru masurarea 
emitatoarelor DVB-T2 si FM. 
 
Punct de contact:  Biroul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în 
atenţia:  Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
     Tip anunt: Cumparare directa 
 

1. Tip contract: Furnizare 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 
 Comanda având ca obiect achiziţia unui set de filtre pentru masurarea 
emitatoarelor DVB-T2 si FM.  
 

3. CPV: 32522000-8 

 

4. Descrierea contractului 

Set de filtre pentru masurarea emitatoarelor DVB-T2 si FM cu urmatoarele 

caracteristici: 

  

 Filtru 1 Filtru 2 Filtru 3 

Temperatură de 
lucru 

-40°C...85°C -40°C...85°C -40°C...85°C 

Bandă de blocare 
(MHz) 

1-640 1-910 88-108 

Bandă de trecere 
(MHz) 

1060-2500 1380-4000 DC-66, 142-
1000 

Frecvență de 
tranziție (MHz) 

880 1180  

Număr de celule 7 7 7 

Conectori 
intrare/ieșire 

SMA/SMA SMA/SMA SMA/SMA 

Pierderi de inserție 
(dB) 

2,0 2,0 2,0 

VSWR în banda de 
trecere/blocare 

1,5/20 1,5/20 1,5/20 

 
 



 Garanția va fi de minim 12 luni. 
 

Termen răspuns la sesizări: 3 zile lucrătoare. 
 

Termen de remediere a defecțiunilor: 7 zile calendaristice. 
În cazul în care termenul de remediere a defecțiunilor este depășit, furnizorul va 

înlocui definitiv produsul cu unul identic sau cu caracteristici tehnice superioare, fără 
costuri suplimentare pentru achizitor (ANCOM). Produsul înlocuit va beneficia de o nouă 
perioadă de garanție, la fel cu aceea a produsului inițial. 
 

Modul de ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala fiecare produs astfel 
încật acesta 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. Ambalajele rămận în proprietatea achizitorului. 

La livrare toate produsele vor fi însoţite de certificatele de garanție, cărți tehnice/foi 
de catalog precum și alte informaţii din partea producătorului cu privire la denumirea 
produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, modul de utilizare, depozitare sau 
păstrare. Toate informaţiile trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara de 
origine a acestora. 

 

5. Valoarea estimata fara TVA:  516,00 

6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai 
mare de 20 (douazeci) zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise transmise de 
către ANCOM - DRB. Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care 
procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor este semnat fără 
obiecțiuni până la expirarea acestui termen. 
 Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere 
de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, 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. 
 

Locul de livrare al produselor: ANCOM – DR București din str. Lucian Blaga, nr. 4, 
sector 3. La livrare produsele vor fi însoțite cel puțin de următoarele documente: factura și 
certificatele de garanție. Perioada de garanție acordată este de minim 12 (douăsprezece) 
luni şi curge de la data recepţiei produselor. 
 

Obligații în perioada de garanţie: remedierea, dacă este cazul, a defecţiunilor 
produselor livrate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la notificare, fără 
costuri pentru achizitor. În cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 7 
(șapte) zile calendaristice, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea 
defecţiunilor produselor furnizate,  furnizorul  are  obligaţia de a  înlocui de îndată produsul 
defect cu altul nou, identic sau cu caracteristici tehnice superioare, cu titlu definitiv, fără a 
solicita costuri suplimentare achizitorului. Produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de 
garanţie, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data semnării fără 
obiecţiuni a unui nou proces- verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 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. 
 Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate se transferă de la furnizor la 
achizitor la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă a tuturor produselor. 

Furnizorul garantează Achizitorului faptul că, prin contractul încheiat între părți și 
obligațiile care decurg din acesta, nu se încalcă şi nu se va încălca în vreun fel drepturile 
vreunei terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare:  Preţul ofertei va fi exprimat în lei. 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. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derularii comenzii. 
 

 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din 

Strada Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 
Plata prețului se va efectua numai după recepţia produselor. 
Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul dvs. de trezorerie, în baza facturii 

transmise, primite şi acceptate de către ANCOM, în maxim 30 de zile. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți parțiale. 
Plata se consideră efectuata la data debitării contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
1. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă, certificat de înregistrare conţinând codul unic de 
înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare 
2. 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.  
 

 
8. Criterii de adjudecare:  

 Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte 

toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 

Ofertantului care a introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai 

scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, 

transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In situatia in care ofertantul in cauza 

indeplineste toate 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 achzitie publica aprobate prin HG 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. 

 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SICAP (http://sicap-prod.e- 

licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la 

data de 12.06.2018 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, 

ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 021.323.31.97 sau prin email la adresa 

gabriela.sturzu@ancom.org.ro. 

Oferta depusă după data de 12.06.2018  (inclusiv),  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  

  
  

 
 
 
 
 


