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. Campeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
întreţinere şi reparare a cazanelor pentru încălzirea centrală cu gaz de la sediile 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. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziţia de servicii de întreţinere şi reparare a
cazanelor pentru încălzirea centrală cu gaz de la sediile ANCOM DR Cluj.
3. CPV: 50720000-8
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de întreţinere şi reparare a cazanelor pentru
încălzirea centrală cu gaz de la sediile ANCOM DR Cluj” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale
în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat. Procedura este împărţită în 8 loturi.
5. Valoarea estimata fara TVA - 15.200,00 Lei (10.500 lei pentru lotul nr.1, 700 lei
pentru lotul nr.2, 500 lei pentru lotul nr.3, 700 lei pentru lotul nr.4, 700 lei
pentru lotul nr. 5, 700 lei pentru lotul nr. 6, 700 lei pentru lotul nr.7, 700 lei
pentru lotul nr. 8.)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor de reparaţii şi întreţinere, care nu
trebuie să fie mai mare de 48 (patruzecisi opt) de ore de la comanda scrisă transmisă de
către ANCOM, iar pentru constatarea defecţiuni 24 (douăzecişipatru) de ore de la solicitarea
telefonică sau fax.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM DR Cluj din
Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea prezentului contract, 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.
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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 se va face astfel:
Se va specifica un tarif pentru ora de manoperă (inclusiv transport şi indiferent de numărul
de persoane care execută lucrarea) şi cota de adaos comercial practicat pentru piesele de schimb
achiziţionate de la producător.
Procedura este împărţită pe 8 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în
parte ofertat. Oferta trebuie sa fie semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta
sa datele de idetificare, date de contact.
Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului,
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi
nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului.
Contractul va fi cadru, în care se va specifica tarifele pentru operţiunile solicitate, iar
punerea lui în executare va fi pe bază de comandă fermă. Comandă fermă va reprezenta acordul
nostru privind devizul prezentat.
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.
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 pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor 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 rezultatelor
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
rezultatelor 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;
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- în copie lizibilă, autorizaţia eliberată de către ISCIR pentru tipul de centrală prezentată şi
combustibili utilizaţi pentru servicii de reparaţii şi întreţinere, conformcaietului de sarcini.
Clauze contractuale obligatorii:
1. Durata contractului: de la semnare până la 31.12.2014;
2. Termenul de prestare a serviciilor: serviciilor de reparaţii şi întreţinere, care nu
trebuie să fie mai mare de 48 (patruzecisi opt) de ore de la comanda scrisă transmisă de către
ANCOM, iar pentru constatarea defecţiuni 24 (douăzecişipatru) de ore de la solicitarea
telefonică sau fax.
3. Termenul de garanţie a pieselor înlocuite: cel oferit de producător; termenul de
garanţie a serviciilor prestate: minim 6 luni de la semnarea procesului verbal de recepţie; În
perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate cu
respectarea termenului de 48 de ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru achizitor.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut calculat ca un punctaj, pe baza următorului algoritm:
P total = P1(manop)X0,7 + P2(adaos)X0,3
In care
- P1(manop) - reprezintă tariful în lei/oră (inclusiv transport şi indiferent de numărul de
persoane care execută lucrarea) pentru reparaţii
- P2(adaos) - reprezintă cota de adaos comercial practicată pentru piesele de schimb
x100
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 17.07.2014, (inclusiv) ora 17:00, prin fax la nr.
0264-484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str.
Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 17.07.2014, (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 Departamentului Achiziţii ANCOM/
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. 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 10.07.2014.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM
la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

CAIET DE SARCINI
pentru service centrale termice
I. Obiectul contractului de furnizare: servicii de întreţinere şi reparare a încălzirii centrale
pentru următoarele centrale termice din ANCOM DR CLUJ, împărţite pe loturi, după cum urmează:
Lot

Locatie

Tip
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Putere
(kW)

1
2
3
4
5
6
7
8

Cluj-Napoca, str. Câmpeni 28
Baia Mare, str. Olteniei, nr.4, ap.21
Zalău , str. 9 mai bl. Sindicat, ap.1
Zalău, str. Căprioarei, 2E
Miercurea Ciuc, str. Arsenalului 25
Sibiu, str. Cloşca, 8A
Oradea, str. Grigore Ureche 12
Satu Mare, str. Odobescu, nr.76

2 buc. Ferroli PEGASUS F2
Ariston Microgenius Plus 24
Saunier Duval Thema F24
Viessmann Vitogas 100F
Termomax Termo Amica NB4V
Ferroli ECONCEPT 51A
Viessman VITOPEND 100
Ariston Genus 36FF

68
24
24
42
32
49
24
34

II. Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică:
Pentru persoane fizice/juridice române, copie după certificatul emis de Oficiul Registrului şi
Comerţului.
Copie după Autorizaţia eliberată de către ISCIR pentru reparaţii pentru tipurile de centrale
prezentate şi combustibili utilizaţi.
III. Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):
Înştiinţarea ofertantului asupra eventualelor defecţiuni apărute se va efectua telefonic sau
prin fax de către autoritatea contractantă, iar timpul de constatare va fi de maxim 48 de ore din
momentul anunţului.
Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii:
După efectuarea constatării defecţiunilor va transmite către autoritatea contractantă un
deviz estimativ, n maxim 24 de ore, care se va supune spre aprobare.
După aprobare, se face o comandă către ofertant, iar acesta se obligă să asigure
furnizarea pieselor şi prestarea serviciilor în termen de maxim 48 de ore. Piesele vor fi de origine,
noi, agreate de către producătorul tipului de centrală, certificate / omologate.
Pentru reparaţiile efectuate se va întocmi un deviz final care se anexează facturii.
Pentru intervenţii ofertantul va prezenta preţul orei de manoperă (inclusiv transport şi
indiferent de numărul persoanelor care execută lucrarea), şi adaosul comercial practicat pentru
piesele de schimb.
La facturile de reparaţii se vor ataşa copii după documentele justificative de achiziţie ale
pieselor înlocuite.
IV. Perioade de garanţie solicitate:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie care
atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor,
minim 6 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.
V.Evaluare oferte
Evaluarea ofertelor se va face în funcţie de preţul ofertat, utilizând criteriul “preţul cel mai
scăzut” conform formulei de mai jos, stabilită exclusiv în vederea comparării.
P total = P1(manop)X0,7 + P2(adaos)X0,3
In care
- P1(manop) - reprezintă tariful în lei/oră (inclusiv transport şi indiferent de numărul de
persoane care execută lucrarea) pentru reparaţii
- P2(adaos) - reprezintă cota de adaos comercial practicată pentru piesele de schimb
x100
Oferta financiară va cuprinde:
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tariful în lei/ora pentru reparaţii (inclusiv transport şi indiferent de numărul de persoane
care execută lucrarea)
- cota de adaos comercial practicată pentru piesele de schimb.
Tarifele în lei sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a contractului.

-
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