În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze servicii de verificare tehnică perioadică a instalaţiilor de
utilizare gaze naturale şi a centralelor consumatoare de combustibili gazoşi de la sediile OJ-urilor,
LICETER și sediul DRB.
Punct de contact: Biroul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia:
Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de verificare tehnică perioadică a instalaţiilor
de utilizare gaze naturale şi a centralelor consumatoare de combustibili gazoşi.
3. CPV: 71356100-9
4. Descrierea contractului
Tabel cu locatia si tipul centralei
Locaţie

Tip centrală

centrala Ariston Genus Premium 24kW, lungime
teava de la contor: aprox. 10 m
OJ Ialomita, str. Nicolae Balcescu,
centrala Imergaz model EOLO Mini, 24 kW,
nr. 29, Slobozia
lungime teava de la contor la centrala: aprox. 26 m
centrala
Beretta Mynute Green 25 CSI E, 24 kW,
OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina
lungime teava de la contor: aprox. 7 m
OJ Dambovita, str. Ion Heliade Radulescu,
centrala Protherm Lynx 28, 24 kW, lungime
nr. 19-21, Targoviste
teava de la contor: aprox. 20 m
OJ Brasov, str. Bisericii Romane,
2 buc. centrale Viessmann 24kW, lungime
nr. 101, Brasov
teava de la contor: aprox. 22 m
OJ Buzau, str. Zefirului, nr. 59, Buzau

OJ Arges, str. Dragos Voda, nr. 12,
Pitesti

centrala Viessmann Vitopend 100, 24kW,
lungime teava de la contor: aprox. 31 m

OJ Constanța, str Vasile Lupu nr 9,
Constanța
OJ Tulcea, str Babadag -Peco, nr. 158,
Bl. 13, ap. 30
LICETER, str. Mitropolit Andrei Saguna,
nr. 1033D, comuna Prejmer, jud. Brasov

DRB, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3

centrala Ferroli ECONCEPT TECH 25A-35 A, 35 kW,
lungimea aproximativa a tevii: 25m
centrala Ariston Clas Premium EVO 24 kW, in
condensatie, lungime teava de la contor: aprox 5 m
centrala Ariston 60kW, lungime teava de la
contor: aprox 68 m
centrala SIME 2 buc., 230kW, arzator Burner
Gas - 2 buc.
Arzator gaz P20M+AB.S.RO.A.0.25 (80-230)
Arzator gaz P30M-AB.S.RO.A.0.40 (65-350)
Cazan din fonta SIME 2R 15-266.9kW
Cazan din fonta SIME 2R 12-213.4kW
Boiler 109SEC 500 litri
lungime teava de la contor: aprox 13 m

Oferta se poate depune pentru una sau mai multe locatii.
5. Valoarea estimata fara TVA - 5900,00 Lei, defalcata astfel: (OJ Buzau - 360,00 lei, OJ
Constanta - 430,00 lei, OJ Arges - 480,00 lei, OJ Tulcea - 360,00, OJ Brasov - 800,00 lei, OJ Olt
- 360,00 lei, OJ Dambovita - 360,00, OJ Ialomita - 430,00 lei, LICETER - 850,00 lei, DRB 1470,00 lei).
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30
(treizeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRB.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza proceselor verbale de receptie, la sediile mentionate
mai sus. Procesele verbale vor fi insotite de rapoarte de verificare.
In cazul in care se constata defectiuni ale instalatiei de utilizare acestea se vor consemna in Fisa
de evidenta a lucrarilor. Remedierea defectiunilor consemnate in aceasta fisa intra in obligatia
Beneficiarului.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul 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, 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.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, pentru fiecare locatie in
parte, 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.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea proceselor-verbale de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in
termen de maxim 30 zile.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.

Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- 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;
- in copie, autorizatia eliberata de ISCIR,
- in copie, autorizatia eliberata de ANRE,
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform Anexei nr. 1, din
care să rezulte că ofertantul îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute
de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel
naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate
cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care a
introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita
ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In
situatia in care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va
indeplini formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si va utiliza
mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are pretul cel
mai scazut, in lei, fara TVA.
9. 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 28.09.2017 (inclusiv). Dupa publicarea
ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr.
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 28.09.2017 (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

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 verificare tehnica periodica a instalatiilor de
utilizare gaze naturale si a centralelor consumatoare de combustibili gazosi (cod CPV: 71356100-9),
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia
Regională Bucureşti, 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 )

