
 

 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 
Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal: 031072, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de verificare şi încărcare stingătoare de incendiu. 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  Gabriela 
Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
           Tip anunt: Cumparare directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
 Comanda scrisă va avea ca obiect achiziţia de servicii de verificare cât şi încărcarea tuturor 
stingătoarelor de incendiu cu agent de stingere corespunzator. 

 
3. CPV: 50413200-5 
 
4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în verificarea şi încărcarea stingătoarelor de incendiu 
astfel: 

1. Oficiul Judeţean Braşov -   Stingător P6 presurizat permanent – 5 buc. 
2. Oficiul Judeţean Buzău -   Stingător P6 presurizat permanent – 8 buc. 
3. Oficiul Judeţean Constanţa -  Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
4. Oficiul Judeţean Giurgiu -   Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
5. Oficiul Judeţean Argeş -   Stingător P6 presurizat permanent – 4 buc. 
6. Oficiul Judeţean Prahova -   Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
7. Oficiul Judeţean Vâlcea -   Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
8. Oficiul Judeţean Călăraşi -   Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
9. Oficiul Judeţean Dâmboviţa -  Stingător P6 presurizat permanent – 6 buc. 
10. Oficiul Judeţean Ialomiţa -  Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
11. Oficiul Judeţean Olt -   Stingător P6 presurizat permanent – 4 buc. 
12. Oficiul Judeţean Teleorman - Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
13. Oficiul Judeţean Tulcea -   Stingător P6 presurizat permanent – 2 buc. 
14. DirecÞia Regională BucureÐti  -  Stingător P6 presurizat permanent – 21 buc. 

Stingător G2 presurizat permanent – 14 buc. 
Stingător G3 presurizat permanent – 4 buc. 
Stingător SM50 -  2 buc. 
Stingător auto (tip P1) - 23 

 
 
 

 Ofertantul poate depune ofertă de preţ pentru unul sau mai multe puncte de lucru. 
 
A. Operaţii de verificare tehnică constau în: 



 Dezasamblare stingatoare 
 Verificare si curatare componente stingator 
 Verificare la presiune a recipientului stingator 
 Verificarea furtunului de evacuare 
 Sigilarea, inscriptionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de 

incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a 
fost verificat si data urmatoarei verificari 

 Termenul de garanţie va fi de minim 1 an. 
B. Încarcarea cu agent de stingere se va face obligatoriu pentru toate stingătoarele menÞionate mai sus.  
 

 
5. Valoarea estimata fara TVA  - 3220,00 Lei defalcata astfel: 

Oficiul Judeţean Braşov – 175,00 lei. 
Oficiul Judeţean Buzău - 280,00 lei. 
Oficiul Judeţean Constanţa - 70,00 lei 
Oficiul Judeţean Giurgiu - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Argeş - 140,00 lei. 
Oficiul Judeţean Prahova - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Vâlcea - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Călăraşi - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Dâmboviţa - 210,00 lei. 
Oficiul Judeţean Ialomiţa - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Olt - 140,00 lei. 
Oficiul Judeţean Teleorman - 70,00 lei. 
Oficiul Judeţean Tulcea - 70,00 lei. 
DirecÞia Regională BucureÐti – 1716,00 lei 
 

6. Condiţii contract: 

Serviciile de verificare Ði încărcare stingătoare se vor face în maxim 15 zile de la primirea comenzii. 
Serviciile de verificare Ði încărcare stingătoare se vor face în 2 tranşe pentru a nu lasa sediile fără 

posibilităţi de apărare împotriva incendiilor. Prima tranşă se va face în maxim 5 zile de la primirea  comenzii, 
iar tranşa a 2-a în maxim 10 zile.  

Transportul stingătoarelor de la şi către beneficiar cade în sarcina prestatorului. 
 
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie, la sediul fiecărui punct de 

lucru. 
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. 

 
 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 din ofertă va conÞine atât verificarea tehnică cât şi 

încărcarea fiecărui tip de stingător enumerat mai sus cu agentul de stingere corespunzator. 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. 

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

În situatia in care un stingator necesita inlocuirea unor piese care se constata a fi defecte, reparatia se 
va efectua dupa intocmirea unui deviz aprobat in prealabil de autoritatea contractanta. Manopera de inlocuire 
va fi inclusa in operatia de verificare tehnica. Devizul va cuprinde doar valoarea pieselor defecte. 
Achizitionarea acestor piese se va face prin respectarea pricipiului concurential al pietei. Reprezentatul 
achizitorului poate accepta reparatia in conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate 
solicita anumite modificari (de exempu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la  mai multi 
furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de 
pretul si calitatea acesteia).    

 
  
 Ofertantul poate depune ofertă de preţ pentru unul sau mai multe puncte de lucru. 
 



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.  

 
Oferta care nu respecta conditiile din prezenta solicitare va fi considerata neconforma si nu va fi luata 

in considerare. 
 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian Blaga, 
Nr. 4, Bl. M110, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a 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 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 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 in 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; 
- Operatorul economic va prezenta copie după atestatul emis de Centrul National de Securitate la Incendii si 
Protectie Civila 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai 
scăzut in Lei, fara TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 05.06.2014 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr 
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. Lucian 
Blaga, Nr. 4, sector 3. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 05.06.2014  (inclusiv), ora 17.00, 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 05.07.2014 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

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

 


