În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
DR Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, cod poștal 300342, intenţionează să
achiziţioneze servicii de revizie, reparație și înlocuire piese defecte la sistemele de supraveghere
video și alarmare, amplasate în sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, Dealul Plaiului-Deva,
jud. Hunedoara, com. Fîntînele-extravilan, jud. Arad și sat Cârligei, jud. Dolj.
Punct de contact: Oficiul Regional de Achiziții, Tel. 0372/845920, Fax: 0256/471699, în
atenţia: Ramona Humița, email:ramona.humita@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de revizie, reparaţie şi înlocuire piese defecte la
sistemele de supraveghere video și alarmare, amplasate în sat Ianova, com. Remetea Mare, jud.
Timiș, Dealul Plaiului-Deva, jud. Hunedoara, com. Fântânele-extravilan, jud. Arad și sat Cârligei,
jud. Dolj.
3. CPV:50610000-4
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constă în revizii, reparaţii şi înlocuire piese defecte la
sistemele de supraveghere video și alarmare, amplasate în sat Ianova, com. Remetea Mare, jud.
Timiș, Dealul Plaiului-Deva, jud. Hunedoara, com. Fântânele-extravilan, jud. Arad și sat Cârligei,
jud. Dolj.
Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):
Arhitectura este formată din 4 subsisteme componente amplasate în locaţiile ANCOM
situate în sat Ianova, com.Remetea Mare, jud.Timiş, Dealul Plaiului-Deva, jud.Hunedoara,
com.Fântânele - extravilan, jud.Arad şi sat Cârligei, jud.Dolj, subsisteme ce transmit evenimentele
către 1 dispecerat amplasat la sediul din Timişoara al ANCOM:
a. la oricare locaţie
 centrală alarmare tip Premier 816 cu 8 zone programabile model standard,
fabricant Texecom
 comunicator de date tip GSM31 GPRS, fabricant ROEL cu suport transmitere pe
canal de date GPRS Vodafone
 4 camere supraveghere
 aplicaţie software tip DVR instalată pe PC
 4 bariere IR
 1 contact magnetic uşă

 1 senzor de fum
 1 senzor de prezenţă interior
 1 tastatură
b. la sediul Direcţiei Regionale
 dispecerat software Xguard DPC-16, producător ROEL, instalat pe PC
 suport transmitere/recepţionare – canal de date GPRS Vodafone
Pentru subsistemele de alarmare ofertantul se obligă să efectueze:
- A. întreţinere (revizii generale) ale centralelor de alarmare şi comunicatoarelor de date
- B. reparaţii accidentale (la solicitarea beneficiarului)
A. Întreţinere (revizii generale) ale centralelor de alarmare şi comunicatoarelor de
date
Tipuri de operaţii minime obligatorii:
- se execută simularea reală a condiţiilor de defect: întrerupere, scurt circuit, punere la masă a
circuitelor şi buclelor, lipsa sursei de alimentare, scoaterea detectoarelor din circuit şi constatarea
semnalizării tuturor acestor defecte pe centrală;
- se verifică transmiterea/recepţionarea alarmelor prin suportul GPRS către dispeceratul instalat la
sediul ANCOM din Timişoara;
- se verifică starea tehnică a modulelor de alimentare, respectiv acumulatorilor aferenţi
comunicatoarelor;
- se efectuează întreţinerea profilactică a comunicatoarelor de date, respectiv reprogramarea
software acolo unde este cazul;
- se verifică vizual plăcile electronice din centrale şi comunicatoarele de date, integritatea
circuitelor şi contactelor, se curăţă de praf şi impurităţi, se refac lipituri dacă este cazul;
- se completează fişele de service de către personalul avizat şi se contrasemnează de beneficiar.
În urma verificărilor se iau următoarele măsuri:
- ofertantul propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate
cel puţin egală cu cele deţinute de acesta;
- ofertantul păstrează confidenţialitatea asupra particularităţilor sistemelor şi a lucrărilor executate;
- pentru componentele noi instalate în sistem, ofertantul trebuie să asigure garanţie de minim 12
de luni în conformitate cu furnizorul;
- ofertantul prezintă un raport referitor la starea sistemului după fiecare revizie;
- la finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepţie semnat de reprezentanţii
ambelor părţi;
- acordă consultanţă tehnică de specialitate.
B. Reparaţii accidentale
Reparaţiile:
- se vor face în baza unei diagnosticări prealabile şi vor cuprinde reparaţii mecanico-electrice şi
înlocuire, respectiv reprogramare software dacă este cazul cu repunerea în funcţiune a
echipamentelor în parametrii normali de funcţionare (cu sau fără înlocuirea unor piese,
subansamble sau componente).
- se vor efectua la solicitarea beneficiarului;
- termenul de intervenţie va fi de maxim 48 de ore;
- pentru reparaţiile accidentale prestatorul va oferta un tarif unic lei/ora de manoperă, preţ ce va
cuprinde toate cheltuielile directe şi indirecte, indiferent de amplasarea obiectivului;
- după efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz
estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera. Prestatorul va asigura
piesele de schimb necesare reparaţiilor accidentale şi eventualelor defecţiuni constatate la
sistemele menţionate. Acestea vor fi de origine, noi, compatibile cu tipul de centrală,
certificate/omologate şi vor fi menţionate separat în deviz. Devizul va fi supus spre aprobare
autorităţii contractante. Achiziţionarea acestor repere se va face prin respectarea principiului
concurenţial al pieţei. Reprezentantul achizitorului poate accepta reparaţia în condiţiile prezentate

în respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificări (de exemplu: în cazul în
care o piesă poate fi achiziţionată de la mai mulţi furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta
pentru achiziţia piesei de la un anumit furnizor în funcţie de preţul şi calitatea acesteia);
- după obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi prestarea
serviciilor în termenul de intervenţie mai sus specificat.
- prestatorul prezintă un raport referitor la starea sistemului după fiecare reparaţie;
- la finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepţie semnat de reprezentanţii
ambelor părţi;
- beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind
obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al
beneficiarului. Prestatorul de servicii va proceda în mod obligatoriu la anunţarea
telefonică prealabilă, cu cel puţin 24 ore anterior intervenţiei, pentru accesul în locaţie.
Perioade de garanţie solicitate:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării proceselor-verbale de recepţie care atestă
furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor, minim 12
luni.
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este cea acordată de
producator.
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate
cu respectarea termenului de 48 ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru achizitor.
Ofertantul nu este răspunzător pentru defecţiunile accidentale care rezultă din activitatea
beneficiarului şi/sau exploatarea necorespunzătoare a sistemului. În acest caz cheltuielile vor fi
suportate de beneficiar şi vor avea aceleaşi costuri ca şi reparaţiile.
5. Valoarea estimată fără TVA : 4000 Lei
6. Condiţii contract:
Contractul se va încheia până la 31.12.2014.
Prezentarea propunerii financiare:
Oferta de preţ va include:
a) lei/revizie/sistem x 4 sisteme (conform pct. 4)
b) tarif unic lei/oră de manoperă (în cazul reparaţiilor accidentale), indiferent de amplasarea
obiectivului.
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.
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.
Ofertantul va depune oferta de preţ pentru toate obiectivele. Oferta care nu va avea
preţ pentru toate obiectivele va fi respinsă.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Horia, nr. 24,
Cod poştal 300342, Mun. Timișoara, jud. Timiș.
Plata pretului 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, și
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor
serviciilor și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata
facturilor în perioada 24-31 a lunii.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii si în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009
privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- Certificatul constatator (extras de registru), în original, copie legalizată sau copie lizibilă
certificată „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:
a) că obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor de tipul celor care fac
obiectul achiziţiei publice;
b) că persoana juridică este în funcţiune şi nu sunt înscrise menţiuni cu privire la intrarea în
faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) persoanele care reprezintă persoana juridică în relaţia cu terţii.
- Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea
„conform cu originalul”, Licenţa de funcţionare eliberată de IGPR în conformitate cu art.34 din
Legea 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind activităţile de proiectare sisteme
de alarmare împotriva efracţiei, instalare sisteme de alarmare împotriva efracţiei, întreţinere
sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor două tarife.
9. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 17.06.2014 (inclusiv), prin fax la nr 0256/471699
sau prin email la adresa ramona.humita@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă la
Registratură – sediul ANCOM din Mun.Timișoara, Cod poştal 300342, jud. Timiș, Str. Horia, Nr. 24.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 17.06.2014 (inclusiv), 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 Regional de Achiziții”. 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 31.12.2014.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/Achiziții publice.

