
 
 
 
 
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, în calitate de achizitor,  
intenţionează să achiziţioneze un stâlp indicator în vederea identificării obiectivului de investiţii 
„Laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate electromagnetică” situat în Judeţul Braşov, 
Comuna Prejmer, Satul Prejmer, Cod poştal 507165, Strada Braşovului, Nr. FN.  
 
1. Tip anunţ: Cumpărări directe/Achiziţie directă 

 
2. Tip contract: Furnizare 

 
3. Denumirea achiziţiei: Comandă având ca obiect realizarea şi montarea unui stâlp 

indicator în vederea identificării obiectivului de investiţii „Laborator acreditat pentru încercări 
de compatibilitate electromagnetică” situat în Judeţul Braşov, Comuna Prejmer, Satul Prejmer, 
Cod poştal 507165, Strada Braşovului, Nr. FN. 

 
4. CPV:   44212225-2  -  Stâlpi (rev.2);    

 
5. Descrierea contractului: 

 
Specificaţii  stâlp indicator: 
Stâlpul indicator va avea 3m înălțime şi 1m lățime. 

Materiale care se vor utiliza pentru realizarea stâlpului: 
- țeavă 40 x 20 mm 
- bond 3 mm 
- tablă 7 mm 
- tije filetate M20 
- piulițe M20 
- nituri 
- vopsea 
- autocolant printat în policromie 
Ambalare pentru transport: 
- folie cu bule 
- protecții carton 

Stâlpului indicator va fi montat în fundaţie de beton cu respectarea întocmai a 
cerinţelor din autorizaţia de constuire ce se va obţine pentru prezenta achiziţie şi a legislaţiei în 
materie în vigoare. 
Servicii asociate: 

1. Furnizorul va prezenta achizitorului, în termen de maxim 4(patru) zile calendaristice de la 
primirea comenzii, macheta grafică a stâlpului indicator în vederea primirii acceptului 
achizitorului.  

2. În termen de maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea acceptului pentru macheta 
grafică a stâlpului indicator, furnizorul va întocmi şi va preda achizitorului documentaţia 
necesară obţinerii autorizaţiei de construire în vederea montării stâlpului indicator, în 
conformitate cu legislaţia în materie în vigoare.  

3. Ulterior obţinerii autorizaţiei de construire de către achizitor, acesta va preda furnizorului 
amplasamentul pentru montarea stâlpului indicator. 
 

Alte cerinţe: 
 Furnizorul are obligaţia să înceapă lucrările de montare a stâlpului indicator numai după 
predarea  de către achizitor a amplasamentului. 



 La realizarea lucrărilor de montare vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice 
existente în domeniu.  
 În măsura în care pentru executarea lucrărilor de montare a stâlpului se vor afecta lucrări 
deja executate, furnizorul va lua toate măsurile pentru aducerea acestora la starea iniţială, fie că 
acestea se află pe domeniul public, fie ca se află pe proprietatea achizitorului, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor.  
  
6. Valoarea estimată, fără TVA:  9.345,00 RON 

 
7. Condiţii contract: 
 

În ofertă se vor preciza: 
- Termenul de livrare care include termenul de realizare şi montare a stâlpului indicator care va 
fi de maxim 14(paisprezece) zile calendaristice de la predarea amplasamentului de către achizitor; 
termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie, este 
semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen. 

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea produsului, 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 achizitor 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 achizitorului. 
-Garanţia acordată stâlpului indicator, inclusiv lucrărilor de montare, care va fi de cel puţin 
24(douăzecisipatru) de luni de la semnarea fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie sau, 
dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie. 
-Perioada de remediere a viciilor/defecţiunilor, precum şi a altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor din prezenta comandă în perioada de garanţie, care nu trebuie să fie de 
mai mare de 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor. 
 

Prezentarea propunerii financiare:   
- Preţul total al ofertei trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va include toate costurile, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea comenzii; 
- Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 
 
 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 oferte.  
 

Condiţii de plată:  
Având în vedere prevederile art. 36 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară 

pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, plata facturii primite şi acceptate, se 
va efectua prin ordin de plată, în contul de trezorerie al furnizorului, în perioada 24-30/31 a lunii.  

În situaţia în care factura este primită după data de 15 a lunii, achizitorul are dreptul de a 
efectua plata acesteia în perioada 24-30/31 a lunii imediat următoare. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului. 
Factura va fi emisă şi transmisă de către furnizor după semnarea fără obiecţiuni a 

procesului-verbal de recepţie.  
Pentru depăşirea termenului de plată, cuantumul penalităţilor de întârziere este de 0,15% 

pentru fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.  
Factura emisă conform prevederilor de mai sus, va fi transmisă la sediul achizitorului din 

Mun. Bucureşti, Cod poştal: 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2. 
 
8. Condiţii de participare: 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului: 
- în copie, 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. 
  
9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 
10.  Termenul limită de primire oferte: până la data de 11.08.2014. 

 
11.  Informaţii suplimentare: 

 
Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi: 
● fax, la numerele:+40 372 845 402- 599; 
● e-mail, la adresa: mariana.ursu@ancom.org.ro; 
● depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod 
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  
 
În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi 

marcat cu denumirea şi sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În 
atenţia Departamentului Achiziţii/Serviciul Investiţii- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
  

Oferta transmisă/depusă după data de 11.08.2014 nu va fi luată în considerare. 
 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 10.11.2014. 
 

Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845399/+40 732005264, persoană de contact: 
Mariana URSU. 
      

NOTĂ: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii, prin 
solicitare de clarificări, până la data de 08.08.2014(inclusiv). 
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare. 
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