În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Timiş cu
sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, intenţionează să achiziţioneze servicii de reparații a
sistemului de automatizare poartă culisantă acces garaj, la sediul OJ Dolj, situat în Mun. Craiova,
str. Buziaș, nr. 53 (Cod CPV: 50711000-2).

I. Obiectul contractului de servicii:
Servicii de reparații a sistemului de automatizare pentru poartă culisantă utilizată pentru
accesul în garaj, automatizare instalată la sediul OJ Dolj, situat în Mun. Craiova, str. Buziaș, nr.
53.
Condiţii de execuţie:
La sediul OJ Dolj accesul în garaj se face prin intermediul unei porti culisante realizată din
structură metalică având lungimea de 387cm si înălțimea de 180cm. Rama porților este din profil
de oțel 4x4 cm(la partea superioara si lateralele) și profil de oțel 8x4cm la partea inferioara, cu
bare verticale din oțel cu dimensiunea de 1x1 cm, pe care este aplicată o placă de policarbonat.
Greutatea porții este de aproximativ 200Kg.
Poarta are montat un sistem de deschidere automat care la acest moment este defect și
este necesară inlocuirea acestuia. Se dorește demontarea sistemului vechi cu păstrarea
cremalierei existente pe poartă și montarea unui nou sistem( format din motor, telecomenzi,
pereche de fotocelule de exterior, selector cu cheie, lampa de semnalizare și placă de montaj).
Accesoriile de montaj pentru instalarea echipamentelor( tubulatura PVC patcablu, elementele de
fixare tubulatura capcablu, etc) vor fi puse la dispoziție de executant.
NOTĂ:
ANCOM nu va pune la dispoziţia executantului niciun reper tehnic (ansamblu,
subansamblu, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea lucrărilor.
1. Caracteristici tehnice
Serviciile de reparatie la sistemul de automatizare trebuie sa asigure urmatoarele elemente:
Motor electromecanic 230V/50Hz – capacitate de deschidere minim 200 kg;
Telecomandă RF
-2 buc;
Pereche de fotocelule de exterior
-1 set;
Lampă semnalizare
-1 buc;
Selector cu cheie
-1 buc;
Limitatori de cursă mecanici
-2 buc;
Placă de montaj metalică
-1 buc;
Manual de instalare și programare -1 buc;
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Caracteristicile prezentate în configuraţia de bază de mai sus sunt minime şi obligatorii, ele
putând fi ofertate la un nivel superior.
În cadrul propunerii tehnice se va specifica modelul, marca şi producătorul elementelor
oferite. De asemenea, la propunerea tehnică se vor ataşa documente de la producător în copie
(file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile
minime impuse produsului (se admite ca aceste documente să fie prezentate într-o limbă de
circulaţie internaţională).
2. Instalarea și punerea în funcțiune
La execuţia lucrărilor se vor avea în vedere prevederile normativelor generale de sănătate
şi securitate în muncă.
Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi, nefolosite şi nu sunt
uzate moral.
Lucrările vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în
exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii etc., în conformitate cu reglementările
tehnice, standardele, normele şi normativele interne în vigoare și cu respectarea prescripţiilor
tehnice ale producătorului.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice
utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier
deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
Se va avea în vedere faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare”.
3. Alte cerințe
Furnizorul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic de organismele
specializate în domeniu. Înainte de punerea în operă, toate materialele vor fi supuse unui control
vizual, pentru a se constata dacă nu prezintă degradări de natură să le compromită tehnic si
calitativ. Se vor înlocui materialele necorespunzătoare. După terminarea lucrărilor de montaj,
sistemul va fi supus operațiilor de verificare privind performanțele și asigurarea tuturor condițiilor
necesare unei funcționări corecte.
Ofertantul poate vizita amplasamentul şi, dacă este cazul, poate face observaţii şi poate
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări legate de lucrările care urmează a fi executate sau de
materialele care vor fi folosite. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a
neconcordanţelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile
efectuate de către ofertant sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate
ofertantului.
În urma finalizării lucrărilor, amplasamentul se va preda beneficiarului liber, fără alte
daune sau stricăciuni.
Executantul se obligă să:
 execute lucrările de reparaţii produse din cauza lui, în conformitate cu respectarea
cerinţelor tehnice impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile în vigoare,
precum şi cu respectarea standardelor tehnice în vigoare;
 transmită toate informațiile și documentele rezultate ca urmare a executării
lucrărilor;
 supravegheze execuţia lucrărilor;
 asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte
obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea
lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se
impun pentru ca acestea să corespundă cerinţelor solicitate.
În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările
executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos.
Obligaţia pentru execuţia lucrărilor asumate de către ofertant se consideră îndeplinită în
momentul semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
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Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare
ale achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva
incendiilor, pe toată durata executării lucrarilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea
acestora. Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților
care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității
și sănatății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul
derulării contractului.
În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declarație pe propria răspundere (Anexa
1) a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând
toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de
protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate.
4. Termene de execuţie şi garanţii:
Termenul maxim de prestare a tuturor serviciilor este de maxim 10 (zece) zile
calendaristice de la data transmiterii comenzii.
La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de
reprezentanții ambelor părți.
Obligațiile prestatorului se consideră îndeplinite după recepția fără obiecțiuni a rezultatelor
tuturor lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Pentru depășirea termenului de prestare
a serviciilor, prestatorul va datora penalități de 0,15 % din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de
întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau
deduse și reținute din preț, fără vreo formalitate de punere în întârziere. Penalitățile care nu pot fi
deduse din preț vor fi plătite de prestator în termen de 10(zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Garanția: Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni de la data semnării procesului
verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul de la remedierea obiecțiunilor
constatate prin procesul verbal de recepție de la terminarea lucrărilor.
Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 zile lucrătoare de la
notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.
II. Valoarea estimata fara TVA 2.300,00 Lei
III. Cod CPV: 50711000-2

IV. Conditii de participare :
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
1.
- 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;
2.
- în copie, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în
care să se menţioneze că lucrările care fac obiectul achiziției vor fi executate de către
specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi
tehnico-profesional;

3. Oferta

trebuie

să

conţină
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şi

declaraţia

reprezentantului

legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată
respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.
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.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
V . Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Horia, nr. 24,
Cod poştal 300342, Mun. Timișoara, jud. Timiș.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție, ANCOM
are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

Informatii suplimentare:
Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea
cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 24.03.2017 (inclusiv).
Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei
prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 24.03.2017 (inclusiv), nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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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 lega/împuternicit al
________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de reparaţii a sistemului de automatizare
poarta culisanta acces garaj la sediul ANCOM - OJ Dolj (cod CPV: 50711000-2), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională
Timiș, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul
prezentei proceduri de atribuire 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 )
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