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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 servicii de  
întreţinere şi reparare a instalațiilor de aer condiționat, climă. 
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: Servicii 
 

2. Dnumira achiziţiei: 
 

Contract cadru pe bază de comandă, având ca obiect achiziţia de servicii de întreţinere şi 
reparare a instalațiilor de aer condiționat, climă. 
 

3. CPV: 50730000-1 
 
4. Descierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de întreţinere şi reparare a instalațiilor de aer 

condiționat, climă” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini anexat.  

 
5. Valoarea estimată fara TVA – 30.000,00 Lei  

 
6. Condţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor de întreţinere, care nu trebuie să fie 
mai mare de 5 (cinci) zile lucratoare de la confirmarea primirii comenzii transmisă de către 
ANCOM, iar pentru servicii de reparații 48 (patruzecișiopt) de ore de la solicitarea 
telefonică. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal de receptie.  
Pentru depăşirea termenelor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea comenzii, 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. 

 
 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora 
nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
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Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:  

a) se va prezenta tariful total pentru revizii conform anexei nr.1, 
b)- pentru eventuale defecţiuni: 
b1)- se va prezenta tariful pe constatare care va fi o valoare unică indiferent de locaţie, 
b2)-se va prezenta tariful pe ora de manoperă 
b3) se va prezenta adaosul de aprovizionare şi transport materiale, care va fi exprimat în 
procente(%) 
Oferta trebuie sa fie semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa 
datele de idetificare, date de contact. Este obligatorie prestarea tuturor serviciilor în 
toate locaţiile solicitate prin Caietul de sarcini.  
Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi 

nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
Contractul va fi cadru, în care se va specifica tarifele pentru operţiunile solicitate, iar 

punerea lui în executare va fi pe bază de comandă fermă. Comandă fermă va reprezenta acordul 
nostru privind devizul prezentat. 

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 

obiectul prezentei achiziţii. 
 

Conditii de plată: Prestatorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X,  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 semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, 
si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in 
perioada 24-31 a lunii.  

In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata 
facturilor in perioada 24-31 a lunii.  

In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 
privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii. 

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

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
- 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; 
 
-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 si caietul de sarcini. 
 
Clauze contractuale obligatorii: 

1. Durata contractului: de la semnare până la 31.12.2015; 
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2. Termenul de prestare al serviciilor de întreţinere,  nu trebuie să fie mai mare de 5 
(cinci) zile lucratoare de la confirmarea primirii comenzii transmisă de către ANCOM, 
iar pentru servicii de reparați (timp de interventie la defectiuni) 48 (patruzecișiopt) 
de ore de la solicitarea telefonică. 

 
          3. Termenul de garanţie a pieselor înlocuite: cel oferit de producător;  termenul de 
garanţie pentru serviciile prestate: 6 luni;  
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut calculat ca un punctaj, pe baza următorului algoritm: 

 
Pt = P rev. X70 % + PC.rep. X30%, 
 
PC.rep = TC X 30 % + TM  X 50% + AP X 20 %, 
 
Pt- punctaj total 
P rev.- preţ total revizie ( anexa 1) 
PC.rep- punctaj reparaţii 
TC – tarif constatare 
TM – tarif pe oră de manoperă 
AP – adaos aprovizionare şi transport materiale (%) 
 
 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 15.05.2015, (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 15.05.2015, (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 15.07.2015. 
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM 

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

                                                                                             Anexa 1 

Nr. 
crt Model locatia Tarife revizii 

Lei fără TVA 

1    

2    

3    
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Caiet de sarcini  
 
 

1. Obiectul contractului: Servicii de întreţinere și reparaţii pentru instalaţiile de aer 
condiţionat, climă menţionate ȋn anexă; 

 
2. Cerinţe minime:  
- Întreţinere prin efectuarea unei revizii anuale care să cuprindă: 

a) verificare şi completare agent frigorific; 
b) verificare parametri sistem; 
c) pentru unitatea internă: 
 demontare / curăţare / montare filtre de aer, 
 curăţare cu aer sub presiune, 
 curăţare cu lichid antibacterian, 
 curăţarea carcasei cu soluţie detergent, 

d) pentru unitatea externă: 
 demontare / curăţare / montare capace, 
 curăţarea condensatorului cu aer sub presiune, 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

Total revizii lei fără TVA  

Total revizii lei cu TVA  
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 curăţarea cu jet de apă şi detergent, 
- Remedierea defectelor apărute la instalaţii de aer condiţionat; 

 
3. Ofertantul trebuie să specifice: 
- tarif revizii; 
- tarif constatare; 
- tarif pe ora de  manoperă; 
- adaos de aprovizionare şi transport material; 

 
4. Criteriul de atribuire: 

 
Preţul cel mai scăzut calculat conform algoritmului: 

 
Pt = Prev x 70% + Pc.rep x 30%, 
 
Pc.rep = Tc x 30% + TM x 50% + Ap x 20%, 
 
Pt = punctaj total, Prev = preț total revizie (anexa), Pc.rep = punctaj reparaţii, Tc = tarif 

constatare, TM = tarif pe oră de manoperă, Ap = adaos aprovizionare şi transport materiale (%). 



6/7 
 

 
 

5. Termenul de prestare al serviciilor: 
 

- Timp de efectuare întreţinere: max. 5 zile lucrătoare de la confirmarea primirii comenzii 
scrise; 

- Timp de inervenţie la defecţiuni: max. 48 ore de la solicitarea telefonică; 
 

6. Garanţie: 
 

- pentru lucrări/servicii – 6 luni; 
- pentru piese, conform producătorului; 

 
 
 

Anexă 

 

Tipurile şi locaţiile unde se găsesc aparatele de aer condiţionat, climă 

Nr. 
crt. Model Capacitate Tip 

 
Locaţia Componentele 

instalaţiei  

1. 
Tadiran 
GFL/GFE – 250 
H 

Răcire: 23600 BTU/H 
Încălzire: 26600 
BTU/H 

split 
Păltiniş – Deal 

Vălari,  
Jud. Sibiu 

 

2. 
FUJITSU 
AOY18LMAK 2 
FUJITSU  
AOY18LAT 3 

18000 BTU split Sibiu, str. Closca, 
nr.8A 

2 unități 
exterioare 
5 unități 
interioare 

3. 
Henson HAS-
128HG/DD 
ECO-A  

Răcire: 12000 BTU/H 
Încălzire: 13800 
BTU/H 

split Comuna Cordău, 
Jud. Bihor  

4. 
Midea 40C-
27HR1N1 2 
buc. 

Răcire: 31000 BTU/H 
Încălzire: 34000 
BTU/H 

split Oradea, str. Gr. 
Ureche, nr.12 

2 unități 
exterioare 
 6 unități 
interioare 

5. 
Henson HAS-
128HG/DD 
ECO-A 

Răcire: 12000 BTU/H 
Încălzire: 13800 
BTU/H 

split 
Zalău, Deal 
Mezeş, Vf. 

Păstaia, jud. Sălaj 
 

6. 
Tadiran 
GFL/GFE – 250 
H 

Răcire: 23600 BTU/H 
Încălzire: 26600 
BTU/H 

split 
Satu Mare, str. 

Odobescu, nr.76 
Jud. Satu Mare 

 

7. CLIVET, 
WSAT-EE 91 37,4 kW chiller 

Satu Mare, str. 
Odobescu, nr.76 
Jud. Satu Mare 

9 unități 
interioare 

8. 
Tadiran 
GFL/GFE – 250 
H 

Răcire: 23600 BTU/H 
Încălzire: 26600 
BTU/H 

split 

Sântimbru Băi (Vf. 
Puturosu), 
Comuna 

Sâncrăieni, Jud. 
Harghita 

 

9. HYUNDAI 
AMUHSG020Z 

Răcire: 18400BTU/H 
Încălzire: 18400 
BTU/H 

split Târgu Mureş, str. 
Slatina, nr.19 

1 unitate 
interioară 
1 unitate 
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 * Pentru poziția 21 se solicită efectuarea operațiunilor de la pct.2, c  și remedierea 

defectelor pentru cele 32 de unități interioare. 
 
 

exterioară 

10. 
Henson HAS-
128HG/DD 
ECO-A 

Răcire: 12000 BTU/H 
Încălzire: 13800 
BTU/H 

split 
Sântana de 
Mureş, jud. 

Mureş. 
 

11. LG model 
LWC0960PHG 9000BTU/h fereastră 

Str. Cloşca, Bl. 
CF11, Sc.1, Et. 11, 

Alba Iulia, jud. 
Alba 

 

12. LG model 
LWC0960PHG 9000BTU/h fereastră 

Bazin Apa Aqua 
Bis, Bistriţa, jud. 
Bistriţa Năsăud 

 

13. 
Henson HAS 
(98+128)HG/D
D ECO-A 

Răcire: 9000+12000 
BTU/H 
Încălzire: 
10200+13800 
BTU/H 

dublusplit 
Str. Grădinilor 

nr.9, Bistriţa, jud. 
Bistriţa Năsăud 

6 unități 
interioare 
3 unități 

exterioare 

14. LG model 
LWC0960PHG 9000BTU/h fereastră 

str. Griviţei – 
bazine apă, Baia 

Mare, jud. 
Maramureş 

 

15. AIRWEL model 
MAY90 9000BTU/h fereastră 

Sf. Gheorghe, str. 
Borviz fn, Bazine 

de Apa, S.C. 
Gospodarie 

Comunala S.A., 
jud. Covasna. 

 

16. 
Tadiran 
GFL/GFE – 250 
H 

Răcire: 23600 BTU/H 
Încălzire: 26600 
BTU/H 

split Comuna  Feleacu 
Jud. Cluj  

17. 

TAT 
technologies 
ltd 
P/N CAL 
136303T 

Răcire: 3.2 kW 
Încălzire: 1.6 kW 

pe plafon 
autovehicul 

Cluj Napoca, str. 
Câmpeni nr. 28, 

jud. Cluj 
 

18. 

TAT 
technologies 
ltd 
P/N CAL 
136303T 

Răcire: 3.2 kW 
Încălzire: 1.6 kW 

pe plafon 
autovehicul 

Cluj Napoca, str. 
Câmpeni nr. 28, 

jud. Cluj 
 

19. HENSON 12000 BTU/h split 
Cluj Napoca, str. 
Câmpeni nr. 28, 

jud. Cluj 
 

20. FEROLI 12000 BTU/h split 
Cluj Napoca, str. 
Câmpeni nr. 28, 

jud. Cluj 
 

21. Echipament climatizare chiller CLINT – în garanție* 
Cluj Napoca, str. 
Câmpeni nr. 28, 

jud. Cluj 

32 unități 
interioare 

aferente chiller 
în garanție  


