
1/4 

 
 
 
 
 

 

  
SOLICITARE  DE OFERTĂ 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 

Direcţia Regională Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt, Nr. 37A, intenţionează să 
achiziţioneze Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă cu echipaj (cod CPV: 79711000-1) la 
sediile Oficiilor Judeţene din Iaşi, Bacău, Botoşani, Brăila, Galaţi, Neamţ, Suceava, Vaslui, 
Vrancea.  

 
I. Obiectul contractului de servicii 
 
Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în monitorizare şi 

intervenţie rapidă cu echipaj 
 
 A. Descrierea obiectivelor 
 

1. Sediul  Oficiului Judeţean VRANCEA, Focşani, B-dul UNIRII nr.61 bl.B2 sc.D et.1 ap.2, jud. 
Vrancea Tip centrală PARADOX sistem transmitere date: Orange 

2. Sediul Oficiului Judeţean BOTOSANI, Botoşani,  STR. 1 DECEMBRIE NR.9A, jud. Botoşani 
Tip centrală PARADOX sistem transmitere date: Orange 

3. Sediul Oficiul Judeţean NEAMŢ, Piatra Neamţ, BD. DECEBAL NR.15 BL.C1 –PARTER, jud. 
Neamţ Tip centrală PARADOX sistem transmitere date: Orange 

4. Sediul Oficiul Judeţean NEAMŢ, Piatra Neamţ, BD. DACIA, BL.8, SC.B, AP.23, PARTER jud. 
Neamţ Tip centrală  DSC PC 1565 sistem transmitere date: Orange 

5. Sediul Oficiului Judeţean GALAŢI, Galaţi, STR.CRISTOFOR COLUMB NR.101, jud. Galaţi  
Tip centrală  PARADOX SPECTRA 1728 sistem transmitere date: Orange 

6. Sediul Oficiului Judeţean BRĂILA, Brăila, STR.FRANCEZA NR.16, jud. Brăila Tip centrală 
DSC PC 1616 sistem transmitere date: Orange 

7. Sediul Oficiului Judeţean SUCEAVA, Suceava, STR. ALEXANDRU CEL BUN  BL.H5 SC.A 
AP.1 PARTER, jud.Suceava Tip centrală DSC CLASSIC PC 1565H-2P sistem 
transmitere date: Orange 

8. Sediul Oficiului Judeţean BACAU, Bacău, str. CORNISA BISTRITEI BL.25, ET.10 AP.43, 
jud.Bacău Tip centrală DSC CLASSIC PC 1565 sistem transmitere date: Orange 

9. Sediu SCR, Iaşi, str. Costache Negri, nr. 10, parter, jud Iaşi Tip centrală DSC POWER 
832 sistem transmitere date: Orange 

10. Sediul Oficiului Judeţean VASLUI, Vaslui, STR. VICTOR BABES nr.16, jud. Vaslui Tip 
centrală CERBER 52 sistem transmitere date: Orange 
 
Valoarea estimata fara TVA:   
• perioada 01.01.2015 – 31.12.2015= 13.292.40 Lei (110.77 lei/luna) 
• perioada 01.01.2016 – 31.01.2016 =   1.107.70 Lei (110.77 lei/luna)  
 

      B.  SPECIFICAŢII TEHNICE 
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 aflat în dotarea beneficiarului.  

2. Prestatorul poate oferta pentru una din locaţii sau pentru toate. 
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3. Prestatorul se obligă să asigure intervenţia rapidă cu echipaj mobil, în caz de alarmă 
semnalată la dispecerat. 

4. prestatorul se obligă să ajungă la obiectiv prin intermediul echipelor de intervenţie specializate 
în 10 – 15 minute ziua şi 5 – 7 minute noaptea, în cazul recepţionării semnalelor antiefracţie, 
antiincendiu sau panică; 

5. Prestatorul va avea obligaţia să deţină la încheierea contractului poliţă de asigurare pentru 
servicii monitorizare şi intervenţie, încheiată cu o societate de asigurare. 

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

7. 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 confidenţialităţii 
datelor încredinţate de beneficiar. 

8. 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. 

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

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

11.  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. 

12. Comunicaţiile până la centrala obiectivului monitorizat vor fi asigurate de către prestator, iar 
cheltuielile legate de comunicaţii vor fi suportate de către prestator .  

13. În cazul in care va fi necesară montarea unor echipamente GPRS  în centrala obiectivului 
monitorizat acestea vor fi asigurate de prestator fără alte costuri din partea beneficiarului. 

14. Prestatorul se obligă să suporte toate cheltuielile suplimentare generate de activitatea de 
monitorizare a obiectivelor ANCOM. 

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

16. Prestatorul va ataşa la factura lunară desfăşurătorul evenimentelor. 
17. Luna de facturare este luna calendaristică. 
18. Factura se emite până pe data de 10 a lunii următoare prestării serviciului de monitorizare  
 
Menţionăm că acest contract se va încheia pe o perioadă de o lună, respectiv de la 
data de 01.01.2015 până la 31.01.2015, cu posibilitatea de prelungire prin acordul de 
voinţă al părţilor, prin acte adiţionale, până la 31.12.2015 si 01.01.2016 ora 0.00 -
31.01.2016 ora 24.00. 

 
II. Modalitatea de întocmire a ofertei 
 

Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente: 
1. Documente de calificare:  
1.1 Certificatul constatator (extras de registru) în original, copie legalizată sau copie lizibilă 
certificate “conform cu originalul”, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul competent teritorial, având înscrisă de către reprezentantul operatorului 
economic menţiunea - „Informaţiile cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data 
limită de depunere a ofertelor” din care să rezulte: 
 - că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi privind serviciile de tipul celor 
care fac obiectul achiziţiei publice; 
- că operatorul economic este în funcţiune; 
- persoanele care reprezintă operatorul economic în relaţia cu terţii; 
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1.2  Copia Licenţei de funcţionare eliberată de Ministerul de Interne, IGPR Direcţia Poliţiei 
de Ordine Publică 
1.3 Operatorul economic va prezenta, în original, Declaraţie referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii din care să rezulte că la elaborarea ofertei a ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu 
formularul din Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte. 
2. Prezentarea propunerii tehnice: în cadrul ofertei, ofertantul trebuie să declare că 

se angajează să presteze serviciile de monitorizare cu respectarea tuturor condiţiilor specificate 
la pct. I.1 – I.18, din prezenta solicitare de ofertă. 

 
    3. Prezentarea propunerii financiare -  Oferta financiară se va face în lei/lună, pentru 

fiecare locatie, fără TVA şi va rămâne neschimbată până la expirarea contractului. Preţul ofertat 
va include toate costurile prestatorului, directe şi indirecte, legate de de încheierea şi executarea 
contractului.  
 
        4. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate 
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut. 
 
   5. Ofertantul poate depune oferta de preţ pentru unul sau mai multe obiective.  
       6. Poliţa de asigurare: Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta, în termen 
de 1 (una) zi lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul operatorului economic cu menţiunea „conform cu 
originalul” Poliţă de asigurare de răspundere civilă, încheiată cu o societate de asigurări 
valabilă pe perioada derulării contractului. 

 
III. Condiţii de plată 
Împreună cu factura se va emite şi desfăşurătorul cu raportul evenimentelor 

din luna respectivă. 
 
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Stradela Moara de Vant  Nr. 37A,  

Cod poştal 700376, Mun. Iasi până la data de 10 a lunii. In situatia in care factura este primita 
dupa această dată, 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. 

Plata preţului se va face lunar, in contul de trezorerie al ofertantului, în baza facturii 
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară, primită şi acceptată de 
beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

 IV. Transmiterea ofertei 
Transmiterea ofertei se va face până la data de 09.12.2014 ora 16.00, prin fax: 

0232/219338; sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de contact: Elena 
OANCEA, telefon: 0372845172 sau 0732005703. Oferta se poate depune si la sediul ANCOM 
Direcţia Regională  Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A, IAŞI cod poştal: 700376, prin poştă sau 
prin depunere la secretariat. 
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Anexa nr. 1 
OPERATOR ECONOMIC, 
__________________ 
(denumirea) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

 
 
 
Subsemnatul(a)___________________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al ________________________________________, (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziţie în vederea 
atribuirii unui contract de Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă cu echipaj (cod CPV: 
79711000-1) la sediile Oficiilor Judeţene din Iaşi, Bacău, Botoşani, Brăila, Galaţi, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Vrancea, organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii - Direcţia Regională Iasi, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul prestării 
serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie vom respecta obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în acest 
domeniu, cu modificările şi completările ulterioare. 
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:______________ 
 
 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
_________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 


