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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 
întreținere pentru dozatoarele de apă din dotarea ANCOM DR Cluj. 
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. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract având ca obiect achiziţia de servicii de întreținere pentru dozatoarele de apă tip 
Bluestar. 

 

3. CPV: 50532000-3. 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de întreținere pentru dozatoarele de apă 

cu sistem de purificare tip Bluestar, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimată fara TVA:  7.800,00 Lei ( 650 lei/lună) 

 

6. Condiţii contract: 

 

Serviciile de întreținere dozatoare de apă tip Bluestar constau în: curățare rezervor apă, 

curățare rezistență încălzire și sistem de răcire; schimbare filtre o dată la 6  (șase) luni/de două ori 

pe durata executării contractului); decalcarea aparate; ozonificare aparate; repararea defecțiunilor 

apărute pe durata executării contractului, inclusiv înlocuirea pieselor defecte. Serviciile ofertate 

trebuie sa respecte toate cerințele Caietului de sarcini atașat. 

În cazul defecțiunilor apărute, termenul de remediere nu trebuie să fie mai mare de 3 
(trei) zile lucrătoare de la data notificării/înștiințării de către ANCOM.   

 
Prima revizie se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data ȋncheierii 

contractului. 
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Pentru depăşirea termenelor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea contractului, 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. 

 
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include 
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul 
prezentei achiziţii. Propunerea financiară detaliată, conform anexei nr.1, cuprinde pretul 
unitar/lună, precum și prețul total pe lună pentru 14 (paisprezece) dozatoare, pentru serviciile care 
fac obiectul contractului. 

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu 
poate fi modificat 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 serviciilor se va efectua lunar, în lei, numai după procesul-verbal de recepţie lunară. 
Plata se va efectua numai în baza facturilor transmise de Prestator, primite şi acceptate de 

Achizitor. 

 În situaţia în care facturile sunt primite anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie 

lunară. 

 În situaţia în care facturile sunt primite după semnarea fără obiecţiuni a proceselor-verbale 
menţionate la alin. (1), Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de 
la data primirii facturilor.Nu se admite efectuarea de plăţi în avans.  

Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului. 
 

7. Condiţii de participare 

- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că ,, oferta prezentată respectă toate cerinţele și 
condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini, privind 
procedura de servicii întreținere dozatoare apă din dotarea ANCOM DR Cluj,,  care se va 
transmite prin emailul dana.oltean@ancom.org.ro.  

 
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/ lună, fără TVA și se  va publica în catalogul electronic din 
SEAP (www.e-licitație.ro), sau se poate transmite ofertă scrisă prin email, fax sau 
direct la sediul autorității contractante. 

 
 
 
 
 

http://www.e-licitație.ro/
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Informatii suplimentare:  

Oferta se va transmite până la data de 04.08.2017 (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 04.09.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

http://www.e-licitație.ro/
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ANEXA 1 
 
 
 
 
 
            OFERTANT, 
........................................ 
   (denumirea/numele) 
                                          

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

 
 

Denumire  

 
 
 

Cantit. 
 

 
Preţ unitar 
 (lei, fără  

TVA)/lună/
aparat 

 
Preţ total 
 (lei, fără 
TVA)/lună 
 
 
 

 

1. servicii de întreținere pentru dozatoarele de apă din 
dotarea ANCOM DR Cluj 

14 
doza 

toare 

  

2. Preţ total lei, fără TVA  

3. Preţ total lei, cu TVA  

 
 Data completării ....................... 
 
 
 

 Se va specifica dacă  firma este platitoare sau neplatitoare de TVA 
 

 
 
 
 
 

OFERTANT, 
______________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampilă) 
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CAIET DE SARCINI 
 

 

I. Obiectul contractului de servicii: servicii de întreţinere pentru dozatoarele de apă 
 

II.  Descrierea contractului: 
 

Se vor efectua servicii de întreținere constând în operațiuni de revizie și reparare pentru tipul de 
dozatoare de apă cu următoarele caracteristici: 

- sisteme de purificare a apei, tip Bluestar; 
- alimentarea cu apă, se face direct de la reţeaua de alimentare publică; 
- capacitate rezervor: apă caldă 4 l/h, apă rece 3 l/h; 
- putera consumată: 500W la încăzire; 75 W la răcire; 
- dotat cu prefiltru sedimente in-line 2,5”, 5 microni; prefiltru sedimente in-line 2,5”, carbon 

activ; prefiltru sedimente in-line 2,5”, 1 micron, membrană osmoză; postfiltru cărbune 
activat; 

- temperatura de încălzire a apei calde:90°-95° C; 
- temperatura de răcire a apei: 5°-10° C; 

 

III. Prestarea serviciilor: 
 

Prestarea serviciilor se va face la următoarele locaţii: 

Nr. 
Crt. 

Locaţia 
Nr. 

dozatoare 
buc. 

Adresa 

1 Sediu DR Cluj 5 Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28, jud. 
Cluj 

2 OJ Alba 1 Alba-Iulia, str. Fântânele, nr.12A, jud. 
Alba 

3 OJ Bihor 1 Oradea, str. Grigore Ureche, nr.12, jud. 
Bihor 

4 OJ Bistriţa 1 Bistriţa, str. Grădinilor, nr.9, jud. 
Bistriţa Năsăud 

5 OJ Harghita 1 Miercurea Ciuc, str. Arsenalului, nr.25, 
jud. Harghita 

6 OJ Maramureş 1 Baia-Mare, str. Olteniei, nr.4, bl. T3/60,  
ap.21, jud. Maramureş 

7 OJ Mureş 1 Tg. Mureş, str. Slatina, nr.19/1, jud. 
Mureş 

8 OJ Sibiu 1 Sibiu, str.Cloşca, nr.8A, jud. Sibiu 

9 OJ Satu Mare 1 Satu-Mare, str. Odobescu, nr. 76, jud. 
Satu-Mare  

10 OJ Sălaj 1 Zalău, str. Căprioarei, nr.2E, jud. Sălaj 

 TOTAL 14  
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IV. Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate): 
 

Revizia se va efectua o dată la 6 luni/de două ori pe an, prima revizie se va efectua în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data ȋncheierii contractului. Revizia va include minim următoarele 
operaţiuni: 

- curăţare rezervor apă; 
- curăţare rezistenţă încălzire şi sistem de răcire; 
- schimbare filtre o dată la 6 luni/de două ori pe durata executării contractului; 
- decalcarare și ozonificare aparate. 

Reparațiile mecanico-electrice se vor face cu înlocuire de piese, dacă este cazul, cu repunerea în 
funcțiune a aparatelor în parametri normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau 
componente). Reparațiile se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de 
producător. Înştiinţarea ofertantului asupra eventualelor defecţiuni apărute se va efectua telefonic, 
sau prin fax, iar timpul de remediere a defecțiunilor va fi de maxim 3 zile lucrătoare de la data 
ȋnştiinţării. 

La sfârşitul oricărei operaţiuni revizie sau reparaţie se va ȋncheia un proces verbal de recepţie 
semnat de reprezentanții ambelor părți. 
 
V. Termen de prestare: 
 

- pentru revizii: o dată la 6 luni/de două ori pe an, prima revizie se va efectua în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data ȋncheierii contractului 

- pentru reparaţii: ȋn termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data ȋnştiinţării 
(telefonic sau prin fax) 

 
VI. Criteriul de atribuire: 
 

Preţul cel mai scăzut/abonament lunar. 
Abonamentul lunar va include toate costurile cu deplasarea, cu operaţiunile de înlocuire a 

filtrelor, cu operațiunile de igienizare şi de reparare a sistemelor de purificare, precum şi a pieselor 
de schimb înlocuite. Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului; 
 

VII. Perioade de garanţie solicitate: 
 

Termenul de garanţie: pentru piesele înlocuite min 12 luni şi 6 luni pentru filtre. În perioada 
de garanție, ofertantul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor în termen de 5 zile 
lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 


