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. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
verificare și încărcare a echipamentului de stingere a incendiilor.
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:
Contract cadru pe baza de comandă având ca obiect achiziţia de servicii de
încărcare a echipamentului de stingere a incendiilor.

verificare și

3. CPV: 50413200-5.
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de verificare și încărcare a
echipamentului de stingere a incendiilor, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini
anexat.
5. Valoarea estimata fara TVA 1.300,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 15
(cincisprezece) zile lucrătoare de la confirmarea primirii comenzii transmise de către ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea comenzii, 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.
1/5

Prezentarea propunerii financiare: 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. Prețul va fi un tarif pentru verificat stingătoare și un tarif pentru
încărcat stingătoare. Contractul va fi cadru, în care se va specifica cele două tarife pentru fiecare
tip de stingător, iar punerea lui în executare va fi pe bază de comandă fermă.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
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 după 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 în avans sau plăți partiale.
Plata se considera efectuată la data debitarii contului ANCOM.

7. Condiţii de participare
- 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 și caietul de sarcini.
- Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasă că este
autorizat din partea Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă,
precum şi autorizaţie I.S.C.I.R, în conformitate cu anexa nr.2.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total (verificat+încărcat) cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 12.10.2015, (inclusiv), 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.
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Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 12.10.2015, (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 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 12.12.2015.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, anexele 1 și 2 pot fi vizualizata şi pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

ANEXA 1

NR.
CRT.

Tip stingator

CANTIT
ATE
(buc.)

1

Stingător Tip P1 - cu
pulbere

39

2

Stingător Tip P2 - cu
pulbere

3

3

Stingător Tip P3 - cu
pulbere

4

4

Stingător Tip P5 - cu
pulbere

11

5

Stingător Tip P6 - cu
pulbere

28

6

Stingător Tip G3 - cu
dioxid de carbon

8

Preț
unitar
verificat
în lei
fără TVA

Total fără TVA
TOTAL verificat + încărcat, fără TVA
TOTAL verificat + încărcat, cu TVA
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Preț total
verificat
în lei fără
TVA

Preț
unitar
Încărcat
în lei fără
TVA

Preț total
încărcat
în lei fără
TVA

ANEXA 2

DECLARAŢIA
privind dreptul de a presta servicii de verificare și încărcare
a echipamentului de stingere a incendiilor

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al
____________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achizitii directă în vederea atribuirii
contractelor de achiziţie publică având ca obiect servicii de verificare și încărcare a echipamentului
de stingere a incendiilor (cod CPV: 50413200-5), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcţia Regională Cluj, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii,
că _______________________________________ (denumirea/numele operatorului economic),
este autorizat din partea Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, precum
şi autorizaţie I.S.C.I.R..
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Data completării ..........................

OFERTANT,
______________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: Servicii de verificare şi încărcare a echipamentului
de stingere a incendiilor.

II. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:
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NR.
CRT.

CANTITATE

VERIFICARE ŞI
ÎNCĂRCARE

CARACTERISTICI
(buc.)

1

Stingător

Tip P1 - cu pulbere

39

2

Stingător

Tip P2 - cu pulbere

3

3

Stingător

Tip P3 - cu pulbere

4

4

Stingător

Tip P5 - cu pulbere

11

5

Stingător

Tip P6 - cu pulbere

28

6

Stingător

Tip G3 - cu dioxid de carbon

8

Descrierea operaţiunilor de verificare şi încărcare stingătoare:
-

Demontarea completă a stingătoarelor, curăţarea şi revopsirea stingătoarelor care necesită
această operaţie.

-

Verificarea aspectului exterior şi a integralităţii subansamblurilor.

-

Verificarea funcţionalităţii perfecte a subansamblurilor componente.

-

Verificarea presiunii pe manometru.

-

Verificarea stării calitative a agentului de stingere şi încărcare cu agentul de stingere
corespunzător.

-

Sigilarea, inscripţionarea şi etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de
incendiu la care poate fi folosit, data la care stingătorul a fost verificat şi data următoarei
verificări a lui.

-

Starea de încărcare a buteliei cu dioxid de carbon sau azot.

-

Încărcarea cu agent de stingere corespunzător, numai pentru stingătoarele care necesită
acestă operaţiune.

III.
METODOLOGIE DE LUCRU:
- Se va încheia un contract cadru, acesta fiind pus în executare pe baza comenzilor transmise
de beneficiar.
- Ofertantul va specifica: tarif verificare şi tarif încărcare pentru toate tipurile de stingătoare.
IV.
-

LOCUL DE PRESTARE SERVICII:
La sediul furnizorului de serviciu, care va ridica stingătoarele de la sediul ANCOM DR ClujNapoca, strada Câmpeni nr 28, jud. Cluj.

V. ALTE CERINŢE:
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-

Prestatorul trebuie să deţină autorizaţie din partea Centrului Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă, pecum şi autorizaţie I.S.C.I.R.

VI. TERMEN DE PRESTARE:
-

15 de zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii .

VII.
-

TERMEN DE GARANŢIE:

min. 12 luni de la recepţie.

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
-

preţul cel mai scăzut pentru verificare+încărcare.

6/5

