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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. Campeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze servicii de 
verificări tehnice periodice, a centralelor termice de la sediile ANCOM DR Cluj și anume: sediile 
oficiilor județene: Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare. 
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 anunț: Cumpărare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract, având ca obiect achiziţia de servicii de verificări tehnice periodice, a centralelor 
termice de la sediile ANCOM DR Cluj și anume sediie oficiilor județene: Alba, Bihor, Bistrița 
Năsăud, Maramureș, Satu Mare. 
 

3. CPV: 71356100-9 
 
4. Descrierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de verificări tehnice periodice, a centralelor termice 

de la sediile ANCOM DR Cluj și anume sediile oficiilor județene: Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, 
Maramureș, Satu Mare” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini anexat.  Procedura este împățită în 5 (cinci) loturi. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA – Valoarea estimata fără TVA: 2.600,00 Lei (lot 1- 

500,00 lei; lot 2-500,00 lei; lot 3-500,00 lei; lot 4-500,00 lei; lot 5-600,00 lei;) 
 

6. Condiţii contract: 

Termenul de prestare a serviciilor, trebuie să fie în intervalul de 30 (treizeci) zile 
calendaristice înainte de expirarea verificării tehnice periodice pentru loturile: 1, 3, 4  
sau în max 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea primirii comenzii scrise transmisă de către 
ANCOM sau semnarea contractului pentru loturile 2 și 5. 

 
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de recepție. 
  
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea lotului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a 
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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. 
 

 
Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:  

Se vor specifica tarif pentru un VTP/un cazan (centrală tehnică), pentru fiecare lot. Se va 
prezenta preţul (tariful) de VTP pe fiecare lot și va fi publicat în catalogul electronic din 
SEAP (www.e-licitație.ro), sau se poate transmite ofertă scrisă prin email, fax sau 
direct la sediul autorității contractante. După publicarea ofertei în catalogul electronic din 
SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei. 

  
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi 

nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
 
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 procesul-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor, pentru fiecare lot în parte.  

Plata se va efectua, pentru fiecare lot în parte, în baza facturii transmise de prestator, 
primita şi acceptata de ANCOM.  

In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.  

In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii. Nu se admite efectuarea de plati în avans pentru o factură aferentă unui lot. Plata se 
considera efectuată la data debitarii contului ANCOM. 

 
7. Condiţii de participare 

- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitare de 
oferte și caietul de sarcini pentru procedura de servicii de verificări tehnice periodice, a centralelor 
termice pentru lotul nr………… ”. 

  
- Durata contractului: de la semnarea de către părți, până până la 31.12.2017; 
 

         -  copie a autorizaţiei eliberate de ISCIR pentru verificări tehnice periodice valabilă pentru 
puteri ≤400 kw;  

 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut -  tarif pentru un VTP/un cazan (centrală tehnică), pentru fiecare lot, lei fără 
TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 
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Oferta se va transmite până la data de 10.08.2017 (inclusiv), prin publicare în 
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro), sau se poate transmite ofertă scrisă 
prin email, fax sau direct la sediul autorității contractante. După publicarea ofertei în 
catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei.    

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la 
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 10.09.2017. 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 

 

I. Obiectul contractului de servicii: Servicii control tehnic – verificări tehnice centrale 
termice 

 

II. Descrierea contractului: 
 

Se vor efectua servicii de verificare tehnică a centralelor termice la locațiile menționate mai 
jos: 

Verificări tehnice periodice centrale termice: 

 

Nr. 
Lot 

Locaţie Model centrală Putere 
(kw) 

Data expirării 

 
Lot 1 

Sediul Oficiului Judeţean 
Alba, str. Fântânele, 
nr.12A, loc. Alba-Iulia, 
jud. Alba. 

Riello Family AR  
35 

 
07.12.2017 

 
Lot 2 

Sediul Oficiului Judeţean 
Bihor, str. Grigore 
Ureche, nr.12, loc. 
Oradea, jud. Bihor. 

Viessman 
Vitopend 100 

 
24 

 
04.06.2017 

 
Lot 3 

Sediul Oficiului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, str. 
Grădinilor, nr. 9,loc. 
Bistriţa, jud. Bistriţa-
Năsăud. 

Kober Start BT  
 

24 

 
11.12.2017 

 
Lot 4 

Sediul Oficiului Judeţean 
Maramureş, str. Olteniei, 
nr.4,bl.T3/60, ap.21, loc. 
Baia-Mare, jud. 
Maramureş. 

Ariston 
Microgenius Plus 

24 

 
 

24 

 
08.12.2017 

 
Lot 5 

Sediul Oficiului Judeţean 
Satu-Mare, str. Alexandru 
Odobescu, nr.76, loc. 
Satu-Mare, jud. Satu-
Mare. 

Ariston Genus 
36FF 

 
 

34 

 
29.06.2017 
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III. Caracteristici tehnice minimale: 

Pentru LOT 1, LOT 2, LOT 3,  LOT 4, LOT 5,: 

- efectuarea verificării tehnice periodice obligatorii pentru centralele termice cu gaz conform 
PTA1/2010, ISCIR. 

- copie a autorizaţiei eliberate de ISCIR pentru verificări tehnice periodice valabilă pentru puteri 
≤400 kw; 

- prestatorul are obligaţia de a ȋntocmi 2 exemplare ale raportului de verificări, ȋncercări şi probe 
(completate, semnate şi ştampilate), câte unul pentru fiecare parte, acest raport ţinând loc de 
proces verbal de recepţie a serviciilor; 

 
 

IV. Prestarea serviciului: 

 

LOT 1: Sediul Oficiului Judeţean Alba, str. Fântânele, nr.12A, loc. Alba-Iulia, jud. Alba. 

LOT 2: Sediul Oficiului Judeţean Bihor, str. Grigore Ureche, nr.12, loc. Oradea, jud. Bihor. 

LOT 3: Sediul Oficiului Judeţean Bistriţa-Năsăud, str. Grădinilor, nr. 9,loc. Bistriţa, jud.   Bistriţa-
Năsăud. 

LOT 4: Sediul Oficiului Judeţean Maramureş, str. Olteniei, nr.4, bl.T3/60, ap.21, loc. Baia-Mare, 
jud. Maramureş. 

LOT 5: Sediul Oficiului Judeţean Satu-Mare, str. Alexandru Odobescu, nr.76, loc. Satu-Mare, jud. 
Satu-Mare. 

 

V. Termen de prestare: 

În intervalul de 30 de zile calendaristice ȋnainte de expirarea verificării tehnice periodice 
pentru loturile: 1, 3, 4. 

În termen de max 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sau de la data 
confirmării primirii comenzilor pentru loturile: 2, 5. 

 

VI. Criteriul de atribuire: 

Preţul cel mai scăzut. 

 

VII. Perioade de garanţie solicitate: 

Perioada de garanție pentru servicii: 24 luni de la data prestării serviciului. 
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