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 Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342,
intenţionează să achiziţioneze Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a
exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor - cod CPV: 71317000-3 servicii de
consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor, (întocmirea documentației de
specialitate conform OMAI 3 din 2011, inclusiv completarea și depunerea cererii și a documentației
pentru emiterea avizului și/sau autorizației de securitate de către ISU al județului în care se află
sediul ANCOM) .
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845872, Fax:
0256471699, în atenţia: Ramona Botoroaga, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Tip anunţ: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziția de Servicii de consultanţă în protecţia
contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor - cod CPV:
71317000-3 servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor, (întocmirea
documentației de specialitate conform OMAI 3 din 2011, inclusiv completarea și depunerea cererii
și a documentației pentru emiterea avizului și/sau autorizației de securitate de către ISU al
județului în care se află sediul ANCOM) pentru următoarele sedii, astfel:
Imobil sediu OJ CARAȘ SEVERIN
• Locaţia: Reșița, strada 24 Ianuarie, nr. 16, jud. Caraș Severin.
• informații cu privire la imobil: casă demisol și parter, cu 3 camere, bucătărie, magazie și
sală de mese, în suprafaţă de 70 mp, utilități: gaz metan, energie electrică, aparat aer
condiționat: 1 buc 9000 BTU și 1 buc 12000 BTU, centrală termică pe gaz, instalație alarmare
incendiu (senzori gaz și fum).
• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 3
• Autorizaţie de securitate la incendiu: nu deţine
Imobil sediul DR T IMIȘ
• Locaţia: Timișoara, strada Horia, nr. 32, jud. Timiș.
• informații cu privire la imobil: casă, garaje și vestiar, utilități: gaz metan, energie electrică,
aparat aer condiționat: 1 buc 9000 BTU și 2 buc 12000 BTU, centrală termică pe gaz, instalație
alarmare incendiu (senzori gaz și fum).
• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 7
• Deţine aviz securitate la incendiu.
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3. CPV: 71317100-4
4. Descrierea contractului

Pentru sediile mai sus arătate, se vor întocmi documentațiile tehnice de specialitate în
vederea obțineri avizului de securitate pentru incendiu și autorizația de securitate pentru incendiu,
fără a se limita la:
1. raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" şi referatul
verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea
destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de
proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii;
2. scenariul de securitate la incendiu;
3. planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în
raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de
vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de
căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor;
4. documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă
pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după
caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de
apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie
împotriva incendiilor.
ANCOM va pune la dispoziția operatorului economic toate datele și informațiile
legate de dovada dreptului de proprietate al ANCOM asupra imobilelor de mai sus, precum
și orice alte informații ce le deține, necesare în vederea definitivării documentației și
obținerea avizului ISU.
5. Valoarea estimată fără TVA: 35.000,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare servicii , termen care nu trebuie să fie mai mare
de maxim 6 (sase) luni de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM.
Termenul de prestare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție este
semnat fără obiecţiuni până la expirarea termenului de furnizor.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul 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, furnizorul are obligaţia de a
le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
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.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii care
face obiectul prezentei achiziţii.
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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: Furnizorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM –
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie cantitativă și
calitativă a produsului.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie.
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.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare

1. Operatorul trebuie să facă dovada deținerii avizului din partea ISU pentru întocmirea
documentație tehnice de specialitate în vederea obținerii avizului/autorizației de
securitate pentru incendiu.
2. Operatorul trebuie să se prezinte la cele două sedii ale ANCOM pentru care se solicită
întocmirea documentației în vederea vizitării obiectivelor și formulării eventualelor
observații.
3. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă, 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
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 08.12.2015, ora 17:00, prin fax la nr. 0256471699
sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă
la Registratură – ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 08.12.2015, 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 Regional Achiziţii Timiş”. Dacă plicul nu
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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 31.01.2016.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
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