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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 Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă cu punerea la 
dispoziție, în custodie, a unui echipament minimal de alarmare la sediul ANCOM DR Timis, Oficiul 
Judetean Gorj. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Contracte având ca obiect achiziţia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă cu punerea 
la dispoziție, în custodie, a unui echipament minimal de alarmare la sediul ANCOM DR Timis, 
Oficiul Judetean Gorj din Tg. Jiu, str. Motrului, nr. 3A, jud. Gorj . 

 
3. CPV: 79711000-1 

 

4. Descrierea contractului 

       A. Configurația echipamentului de alarmare ce va fi pus la dispoziție de către Prestator 
pe toată perioada derulării contractului: 

- centrală de alarmare cu 18 zone 
- senzori de mișcare 11 buc 
- detector optic de fum conectat pe centrala de alarmare 
- comunicator GPRS 
- SIM comunicare către dispecerat a evenimentelor din locație 
- tastatură armare dezarmare user 

      În vederea montării și punerii în funcțiune a sistemului de alarmare, prestatorul se obligă să 
respecte toate prevederile legale și va întocmi un proiect al sistemului de alarmare avizat de 
organele competente 
 

B. În cadrul serviciilor de monitorizare : 
 

1. Prestatorul se obligă să asigure monitorizarea locaţiei beneficiarului prin dispecerat şi 
intervenţia în caz de alarmă de panică, detecţie efracţie, detecţie incendiu. Monitorizarea se va 
efectua zilnic, 24h/24h, utilizând sistemul de alarmare pus la dispoziția beneficiarului în 
custodie.  
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2. Prestatorul se obligă să asigure transmiterea de date de la obiectivul beneficiarului la 
dispecerat prin montarea de dispozitive acolo unde este cazul, astfel încât semnalul lansat de 
centrala de alarmare să fie corect recepționat în dispecerat. Dispozitivele vor rămâne în 
custodia beneficiarului pe toată perioada derulării contractului. 

3. Prestatorul se obligă să asigure intervenţia rapidă cu echipaj mobil, în caz de alarmă 
semnalată la dispecerat, iar conform art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situațiile în care “forțele 
proprii sunt depățite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat să anunțe unitatea de poliție 
competentă, în vederea prinderii infractorilor și a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, 
după prinderea infractorilor, aceștia vor fi predați de îndată unităților de poliție competente 
teritorial”. 

4. Prestatorul se obligă să asigure legătura operativă între agenţi, dotarea cu staţie radio emisie-
recepţie, telefoane mobile, etc . 

5. Dispeceratul trebuie sa fie avizat de M.A.I. - I.G.P.R. în conformitate cu prevederile Legii 
333/2003. 

6. Prestatorul are obligaţia ca o dată pe lună să efectueze o alarmă de testare a intervenţiei 
echipei mobile, respectiv de verificare a respectării termenelor de intervenţie. 

7. Prestatorul se obligă să ajungă la obiectiv prin intermediul echipelor de intervenţie specializate 
în maxim 10 minute ziua şi maxim 7 minute noaptea, în cazul recepţionării semnalelor 
antiefracţie, antiincendiu sau panică ; 

8. Prestatorul se obligă să anunţe imediat beneficiarul în cazul apariţiei unor evenimente 
deosebite. 

9. Prestatorul se obligă la asigurarea operativă a echipajelor tehnice în cazul apariţiei unor 
defecţiuni accidentale ale sistemului de securitate în vederea remedierii acestora, la sesizarea 
beneficiarului. 

10. Perioada de garanție a sistemului de alarmare va fi cel puțin egală cu perioada derulării 
contractului. În perioada de garanție, Prestatorul are obligația de a asigura remedierea 
defecțiunilor sistemului de alarmare în termen de maxim 48 ore de la sesizarea Beneficiarului, 
fără costuri suplimentare. 

11. Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor 
profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii acestuia 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în conf. cu 
dispoziţiile legii 319/2006. Prestatorul răspunde de păstrarea  şi confidenţialitatea datelor 
încredinţate de beneficiar. 

12. Oferta financiară va include un număr nelimitat de:  alarme de panică, alarme reale, 
intervenţii în caz de efracţie sau incendii, precum şi alarme false. 

 
 Perioada de derulare a contractului 

Contractul se va încheia de la 01.07.2019 până la 31.12.2019 cu posibilitatea prelungirii prin Act 
Adițional dacă autoritatea contractantă nu refuză expres prelungirea acestuia, în funcție de 
necesități și în măsura în care Beneficiarul va putea asigura sursele de finanțare necesare în 
vederea îndeplinirii contractului de achiziție, iar reglementările legale în vigoare permit acest lucru. 
 

V. Propunerea financiară - Oferta financiară se va face în lei/lună, fără TVA şi va rămâne 

neschimbată până la expirarea contractului. Preţul ofertat va include toate costurile prestatorului, 

directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.  

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 4.800,00 Lei  

 

6. Condiţii contract: 

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. 
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Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac 

obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  
 
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 

Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie 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 plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 

       a) Ofertantul va prezenta, 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.   
       b) Copia Licenței de funcționare valabilă, eliberată de Ministerul Administrației și  Internelor/ 
IGPR/Direcția Poliției de Ordine Publică în conformitate cu art. 31 din Legea 333/2003 cu 
modificările și completările ulterioare, privind activitățile de proiectare, instalare, întreținere 
sisteme de alarmare împotriva efracției. 
       c) Copia Licenței de funcționare valabilă, eliberată de Ministerul Administrației și  Internelor/ 
IGPR/Direcția Poliției de Ordine Publică în conformitate cu art. 19 din Legea 333/2003 cu 
modificările și completările ulterioare privind paza obiectivelor.    
        d) Copia Poliței de Asigurare de Răspundere Civilă, valabilă pentru toată perioada derulării 
contractului.                              

   e) 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, conform Anexei nr. 1.  
         

8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

9. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 
05.06.2019 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va 
anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa 
ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 05.06.2019  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
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Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici 

care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 
679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de 
ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în 
scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc 
dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul 
sus menționat.   

 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
Cu stimă,                             
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OFERTANT,                                                                                       ANEXA NR.1 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte  

 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant  a achizitiei având ca obiect de servicii de monitorizare a 
sistemelor de alarmă cu punerea la dispoziție, în custodie, a unui echipament minimal de alarmare 
la sediul ANCOM DR Timis, Oficiul Judetean Gorj din Tg. Jiu, str. Motrului, nr. 3A, jud. Gorj, 

organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Timiș,  
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor 
aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile 
precizate în solicitarea de ofertă”, pentru care depun ofertă.  

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

Data completării: ___________ 

 

 

 

 

 

OFERTANT, 

_________________________ 

 
           

 

 

 

 

 

 


