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ANUNȚ DE PARTICIPARE  

pentru atribuirea contractului de furnizare 

”Extindere Rețea FM Antena Satelor” 

2 loturi 

 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. (S.N.R.), cu sediul în 

Bucureşti, Șos. Olteniţei nr. 103, sector 4, CP 041303, telefon: +40 (0) 31 500 3001, fax: +40 

(0)31 500 3013, e-amil: office@radiocom.ro, www.radiocom.ro, CIF RO 10881986;  

1. Persoane de contact:  

➢ Mihaela GHICA - tel: 031 500 3601; Violeta CRISTIAN - tel: 031 500 3074. 

2. Procedura aplicată: „solicitare de oferte”, în conformitate cu Normele Interne S.N.R. pentru 

achiziții în domeniul comunicațiilor electronice; 

3. Cod CPV: 32210000-8; 

4. Tipul contractului: contract de furnizare; 

5. Obiectul contractului: Furnizare de Echipamente de emisie FM pentru realizarea proiectului 

de investiții „Extindere Rețea FM Antena Satelor”, conform cerințe caiet de sarcini: 

➢ Lot 1 – Emițătoare FM (inclusiv echipamente auxiliare specifice: ecoder RDS, procesor de 

sunet, sistem de monitorizare local și la distanță, set piese de schimb) x 4 seturi, conform 

caiet de sarcini; 

➢ Lot 2 – Sisteme radiante FM (inclusiv filtre trece bandă) x 4 seturi, conform caiet de 

sarcini. 

6. Valoarea estimată a achiziției, cu transport inclus:  

➢ Lot 1 – 136.749 lei, fără TVA; 

➢ Lot 2 – 59.251 lei, fără TVA. 

7. Sursa de finanțare a contractului, care urmează să fie încheiat: surse proprii; 

8. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de produse: preţul cel mai scăzut; 

9. Limba de redactare a ofertei: română și/ sau engleză, conform documentație de achiziție; 

10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile; 

11. Durata contractului: 4 luni; 

12. Moneda ofertei: Lei sau Euro. Se va lua în considerare cursul de schimb Lei-Euro comunicat 

de BNR (www.bnr.ro) în ziua publicării prezentului anunț de participare, respectiv 1 Euro = 

4,9260 lei. 

13. Plata se va efectua: conform clauze contractuale; 
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14. Solicitările de clarificări vor fi transmise la adresa de mail: achizitii@radiocom.ro; 

15. Documentația de achiziție: La solicitare, documentația de achiziție va fi transmisă oricărui 

operator economic interesat să participe la procedura de achiziție. Operatorii economici 

interesați să participe la procedura de achiziție vor solicita documentația de achiziție în 

format electronic la adresa de mail: achizitii@radiocom.ro până cel târziu la data de 

07.05.2021, orele  10.00, ora României. 

16. Termenul limită de transmitere a ofertelor este 10.05.2021, ora 12:00, ora României, 

conform instrucțiunilor din Documentația de Achiziție. 
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