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 sistem de emergență lifturi (sistem de readucere
automată în staţie în caz de întrerupere a curentului) pentru sediul D.R. București, str.
Lucian Blaga, sector 3 (cod CPV: 42419510-4).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiții, Tel. 0372.845.579, Fax:
0372.845.402, în atenţia: Cătălin CALOIU, email: catalin.caloiu@ancom.org.ro

Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare

2. Denumirea achiziţiei:
Contract de furnizare având ca obiect livrarea, montarea și punerea în funcțiune a unui sistem
de emergență lifturi (sistem de readucere automată în staţie în caz de întrerupere a curentului)
pentru sediul D.R. București, str. Lucian Blaga, sector 3.
De asemenea, obiectul achiziției include și:
 prestarea serviciilor aferente livrării unui „ Sistem de emergență lifturi la sediul Direcției
Regionale București ”
 proiectarea - se vor prezenta planșe cu schemele electrice și electronice ale sistemului cât și a
înglobării lui în cadrul instalației electrice și electronice existente.
 autorizarea - conform prevederilor legale si completarea cartilor ascensoarelor cu modificarile
survenite
 instalarea sistemului,
 punerea în funcţiune a sistemului,
 instruirea personalului autorităţii contractante cu privire la modul de funcţionare a sistemului,
în conformitate cu cerinţele prevăzute mai jos.
3. CPV: 42419510-4
4. Descrierea contractului

4.1. Descrierea sistemului de emergență lifturi
Se solicită realizarea unui “Sistem de emergență pentru lifturi” (sistem de readucere
automată în staţie în caz de întrerupere a curentului) care constă în implementarea unui KIT
sistem de emergență pentru cele două lifturi. Integrarea sistemului aferent lifturilor se va face prin
înglobarea modulelor electronice în panoul de comandă al lifturilor și atașarea sursei de alimentare.
Sursa de alimentare va fi amplasată în camera mașinii.
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Sistemul de emergență pentru lifturi va răspunde și următoarelor cerințe:
 Sistemul de emergenta va avea rolul de aducere a cabinelor ascensoarelor in cea mai
apropiata stație si deschiderea ușilor, în caz de întrerupere a alimentarii cu energie
electrica.
 Sistemul de emergenta va acționa asupra ambelor lifturi, comanda de deplasare pana la
cea mai apropiata stație se va da independent fiecărui ascensor, funcție de starea lui la
momentul întreruperii alimentarii cu energie electrica.
 După deschiderea ușilor, cu o temporizare de menținerea "deschis" un timp suficient pentru
evacuarea persoanelor aflate in ascensor, ușile vor reveni pe starea de "închis", iar
ascensorul nu va mai putea fi acționat de nicio alta comanda pana la revenirea curentului
electric.
 La revenirea curentului electric, ascensoarele trebuie sa intre în funcțiune fără nicio altă
intervenție.
 Sisitemul de emergență va fi livrat împreună cu o descriere în detaliu a kitului astfel :
* schema kitului se va prezenta în format de planșe desenate: se vor prezenta planșe
cu schemele electrice și electronice ale sistemului cât și a înglobării lui în cadrul
instalației electrice și electronice existente.
* menționarea tuturor componentelor cu indicarea producătorului
 Sistemul de emergență va fi avizat conform prevederilor legale, și se va face completarea
Cărților Ascensoarelor cu modificările survenite
 Perioada de garanţie acordată sistemului de către furnizor va fi de minim 24 luni şi va
începe la data recepţiei efectuate după punerea în funcţiune a lifturilor cu sistemul de
emergenta montat. Recepţia se va face numai după predarea de către executant a tuturor
documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare aprobate şi avizate de organele în drept ,
după efectuarea tuturor probelor funcţionale stabilite de normativele în vigoare, verificand
functionarea ascensoarelor dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica şi după
efectuarea instruirii personalului.
Cantitățile materialelor auxiliare necesare instalării vor fi luate în calcul de furnizor la
elaborarea propunerii tehnice astfel încât sistemul de emergență furnizat să asigure funcționarea
sistemului conform tuturor cerințelor solicitate.
Furnizarea sistemului se va realiza în soluţie completă „ la cheie”, în sensul că se vor efectua
toate operațiunile de la instalare până la punerea în funcţiune astfel încât sistemul să corespundă
cerinţelor.
Prezentarea ascensoarele din dotarea DRB:
- ascensoare electrice de persoane tip EMAC, 4 persoane (320 Kg)x 10 stații,
- sistem de comanda duplex colectiv selectiv;
- Troliu tip Sicon 5.5 Kw
- nr fabricatie/an de fabricatie: 217LMA/2003 ; 218LMA/2003
- Nr. de inregistrare B.16567 ; B.16568
- Cartea ascensoarelor cuprinde toate rapoartele de inspectie eliberate de CNCIR SA, in
conformitate cu prevederile legale
- Datele tehnice cu privire la constructia ascensoarelor se gasesc în Cartea Ascensoarelor.
NOTĂ
 Este recomandat ca ofertanţii interesaţi să viziteze locaţia unde se va realiza
sistemul pentru a cunoaşte cu exactitate toate detaliile tehnice ale
ascensoarelor si a amplasamentului, astfel încât să poată evalua materialele
necesare şi să poată formula o ofertă corectă şi concludentă. Aceştia trebuie să
anunţe cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte intenţia de a vizita locaţia
prin e-mail la adresa elena.marcu@ancom.org.ro sau la tel. 0372.845.041,
persoană de contact d-na Elena MARCU.
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In baza unei solicitari scrise din partea ofertantantilor, beneficiarul poate pune
la dispozitie schemele electronice si electrice ale sistemelor de comanda a celor
2 ascensoare.

4.2. Alte cerinţe minime obligatorii
Produsele furnizate trebuie livrate cu sigiliul original, în ambalaj original şi să corespundă
normelor CE.
Proiectarea, avizarea, instalarea, și punerea în funcțiune se va face de către personalul
specializat al furnizorului.
Garanția sistemului trebuie să fie minim 24 (douazeci si patru) de luni de la livrare atât
pentru sistem cât şi pentru montaj.
În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile
sistemului/echipamentelor componente furnizat/furnizate în termen de maxim 24 (douazeci si
patru) de ore de la notificare, fără costuri pentru achizitor; în cazul în care perioada de rezolvare
a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu
este posibilă remedierea defecţiunilor sistemului/echipamentelor componente furnizat/ furnizate,
furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată sistemul/echipamentele componente defect/defecte
cu altul/altele nou/noi, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv și în măsura în
care este necesar va instala (configura și integra) și pune în funcțiune sistemul/echipamentele
componente fără a solicita costuri achizitorului; sistemul/echipamentele componente
înlocuit/înlocuite va/vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii
acestuia, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepție.
Intervențiile şi reparaţiile în perioada de garanţie se efectuează de regulă la sediul autorităţii
contractante, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM.Programul de lucru va fi de
luni până joi între orele 8:30 -17:00 și vineri între orele 8.30 – 14.30.
În cadrul ofertei se va specifica modelul, marca şi producătorul pentru componentele
sistemului oferit. Totodată, se vor ataşa documente de la producător în copie (file de catalog,
prospecte, printuri de pe pagina web, etc.) care să ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în
condiţiile minime obligatorii impuse sistemului (se admite ca aceste documente să fie prezentate
doar în limba română sau engleză).
Termenul de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune a sistemului:
maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele
părţi. În acest termen trebuie realizate și autorizarea funcționării sistemului, precum și instruirea
personalului autorității contranctante cu privire la modul de funcţionare a sistemului.
Termenul de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiunea sistemului se consideră
respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie a sistemului este semnat fără obiecţiuni
până la expirarea acestui termen.
Locul de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune: sediul Direcţiei
Regionale București, strada Lucian Blaga nr. 4, București, sector 3.

5. Valoarea estimată fără TVA: 30.000,00 Lei.
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune a
sistemului de emergență a lifturilor, termen care nu trebuie să fie mai mare de 60 (șaizeci) de zile
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.
Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție a sistemului
este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Perioada de garanţie acordată produsului furnizat este de minim 24 (douăzecișipatru) de luni
şi va curge de la data semnării procesului verbal receptie recepţie a sistemului.
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Furnizorul garantează că echipamentele furnizate prin contract sunt noi, și corespund tuturor
parametrilor tehnici prevăzuți în oferta sa și că sistemul va funcționa în condiții normale.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în
întârziere.
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 inclusiv costul de transport și livrare a sistemului la locul de livrare, de instalare,
punere în funcțiune, autorizarea functionarii și instruirea personalului.
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. 2.

Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către furnizor 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. Bucuresti.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie a sistemului. 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 fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a
sistemului. În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesuluiverbal de recepţie a sistemului, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de
zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: Se vor prezenta:
- 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;
- în copie, autorizatie emisă de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) și valabilă la data depunerii ofertei, din care să rezulte că
furnizorul este autorizat să desfăsoare activităti care includ montarea și punerea in funcțiune a
sisemului de emergență pentru lifturi.
- în copie, o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta
îsi desfăsoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale
referitoare la conditiile de muncă si protectie a muncii în vigoare la nivel national, corespunzător
domeniului său de activitate (model Anexa nr.1).

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.
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9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 04.10.2016 (inclusiv), ora 16.00, prin email la
adresa catalin.caloiu@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin 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 04.10.2016 (inclusiv), ora
16.00, 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/
Serviciul Investiții”. 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 30.11.2016.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

, DA
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit
al ________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția unui sistem de emergență lifturi (sistem
de readucere automata în stație în caz de întrerupere a curentului) pentru sediul D.R. București
(cod CPV: 42419510-4), 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 pe parcursul derulării contractului care face
obiectul prezentei achiziții, vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi completările
ulterioare.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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 )

Anexa nr.2
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OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia unui sistem de emergență lifturi
(sistem de readucere automată în stație în caz de întrerupere a curentului) pentru sediul D.R.
București (cod CPV: 42419510-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din
prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate
cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,
_______________________
(semnătura autorizată)
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