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, intenţionează să achiziţioneze
un echipament de climatizare chiller utilizat în mediu rezidenţial care să înlocuiască echipamentul actual
defect la sediul Direcției Regionale Cluj a ANCOM.
Punct de contact: Departamenrul Achizitii Serviciul Investitii, Tel. +40 372845479. In atentia: Ovidiu
TABĂRĂ, Email: ovidiu.tabara@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402
1. Tip anunt: Cumparare directa
2. Tip contract: furnizare
3. Denumirea achiziţiei: Contract de furnizare având ca obiect achiziționarea unui echipament
chiller, în conformitate cu cerințele tehnice minime obligatorii precizate în prezenta solicitare de
oferte
4. CPV : 42512300-1 – Unități de climatizare;
5.

Descrierea contractului

CERINŢE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
1. Echipament de climatizare chiller utilizat în mediu rezidenţial care să înlocuiască echipamentul
actual defect:
dimensiuni maxime: 3000/1200/1600 mm
capacitate frigorifică minim 75 kW la 350C temperatura exterioară
evaporator: temperatura de intrare a apei 120C – temperatura de ieşire 70C cu debit de
minim 3,6 l/s, cădere de presiune totală pe evaporator mai mică de 67 kPa, racorduri
hidraulice de 2’’;
dotat cu 2 compresoare;
control capacitate 50%-100%;
zgomot redus, maxim 50 dB(A) presiune sonoră la 10 m;
puterea electrică totală mai mică de 28 kW;
net EER (conform EN14511:2011) minim 2,8 kW/kW;
net ESEER (conform EN14511:2011) minim 3 kW/kW;
agent frigorific ecologic tip R410A
panou de comandă pentru vizualizarea parametrilor şi control inclus (vizualizare şi setare
temperatură intrare apă, vizualizare şi setare temeperatură ieşire apă, vizualizare număr
de compresoare active, vizualizare coduri de erori etc.)
2. vas de expansiune 20 l ;
3. vas tampon izolat pentru apa rece cu volum de min. 300 l, racorduri de 2’’ şi racorduri auxiliare
(golire, aerisire);
4. pompa de recirculare:
tip “top-pull-out” (motor, cap pompă şi rotor care pot fi demontate pentru întreţinere în
timp ce carcasa pompei rămâne pe conductă);
corpul pompei din fontă şi rotor din oţel inox;
debit minim de 14 m3/h;
înălţimea de pompare 18 m;
5. filtru Y 2’’ pentru impurităţi;
6. supapă de siguranţă 3 bari - 2 bucăţi;
7. manometru cu cap scală 6 bari – 4 bucăţi;
8. montajul, punerea în funcţiune şi toate materialele necesare punerii în funcţiune (robineţi, ţeavă,
racorduri etc) incluse;
NOTĂ: tabloul de siguranţe existent este trifazic cu siguranţe automate de 63A; siguranţele din tabloul
principal sunt de 100 A;
6. Valoarea estimata fara TVA : 100.000,00 RON
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7. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a echipamentului de
climatizare la sediul DR CLUJ, termen care nu trebuie să fie mai mare de 50 (cincizeci) de zile
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.
Perioada de garanţie: minim 36 (treizecișișase) de luni şi care curge de la data semnării fără
obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a echipamentului;
În perioada de garanție, furnizorul are obligaţia de a remedia orice tip de eroare şi/sau neperformanţă
şi/sau defecţiune şi/sau nefuncţionalitate cu privire la echipamentul livrat, instalat şi pus în funcţiune, în
termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor.
În cazul în care remedierea defecţiunilor presupune înlocuirea unor piese componente ale echipamentului,
acestea vor fi livrate şi instalate, iar echipamentul va fi repus în funcţiune în termen de maxim 10 (zece)
zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru achizitor.
În cazul în care perioada de remediere a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la
notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor echipamentului, furnizorul
are obligaţia de a înlocui echipamentul defect cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu
titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului.
Componentele echipamentului înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36
(treizecişişase) de luni care curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de repunere
în funcţiune a echipamentului. De asemenea, în situaţia în care tot echipamentul este înlocuit, acesta va
beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36 (treizecişişase) de luni care curge de la data semnării
fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie.
- toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie, incluzând fără limitare
preluarea, predarea şi transportul de la şi la sediul achizitorului sunt în sarcina furnizorului;
- în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul datorează
achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea fără TVA a contractului, pentru fiecare zi de
întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabilă de punere în
întârziere;
Locul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a echipamentului: sediul Direcţiei Regionale Cluj,
Str. Câmpeni, Nr. 28, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Codul NUTS: RO113.
La livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului se vor prezenta cel puţin următoarele
documente:
-aviz de însoţire marfă,
-declaraţie de conformitate/certificate de calitate,
-certificate de garanţie,
-manuale de utilizare şi întreţinere în limbile română sau engleză.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de
furnizare.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
CONDITII DE PLATĂ:
Condiţii de plată: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul deschis
de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod
poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM, şi 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 situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei sau, dacă este cazul,
remedierii obiecţiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării
procesului-verbal de recepţie şi 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 situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie, ANCOM are
dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii şi în conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
- 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;
9. 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.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 28.07.2014 ora 10:00 prin email, fax, depunere direct
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str.
Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.07.2014 ora 10:00 nu va fi luată
în considerare.
In cazul depunerii directe 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/Serviciul Investitii”. 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 28.10.2014.
Solicitarea de oferte, însoţită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM la
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare:
Formulare model Anexa nr. 1
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.
Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
lega/împuternicit
al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia unui echipament climatizare chiller (cod CPV: 42512300-1)
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului
în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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