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 întreținere și reparație a sistemelor de securitate
(antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:
0256471699, în atenţia: Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de întreținere și reparație a sistemelor de
securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).
3. CPV: 50610000-4
4. Descrierea contractului
servicii de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și
supraveghere video) (Cod CPV: 50610000-4) din următoarele locații:
• OJ Arad, B-dul Revoluției, nr.1, bl.H, ap.7, Arad, jud Arad; centrală Paradox Esprit 636
• OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr,16, Reșița, jud Caraș Severin; centrală Premier 816
• OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr,16, Reșița, jud Caraș Severin; centrală Bentel J408
aflata în garanție 24 de luni de data de 16.11.2016
• OJ Mehedinți, str. Soveja, nr.59, Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți; centrală DSC PC
1832 NK
• OJ Hunedoara, str. Brîndușei, nr.1A, Deva, jud Hunedoara; centrală ROEL Cerber C52
• OJ Dolj, str. Buziaș, nr.53, Craiova, jud Dolj; centrală DSC PC 1616
• OJ Gorj, str. Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30, Tg Jiu, jud Gorj; centrală ROEL Cerber C52
Componenţa sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferta.
Ofertantul poate depune oferta de preţ pentru una sau mai multe locații.
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DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU(PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE)
Serviciile de revizie și reparație vor fi prestate pe baza unui contract în valoarea căruia vor
fi incluse toate costurile directe și indirecte necesare în vederea prestării serviciilor de întreținere și
reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video).
Serviciile de revizie și reparație trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni și
înlocuirea sau repararea oricărei componente care se defectează din sistem, fără alte costuri
suplimentare pentru autoritatea contractantă.
Prestatorul trebuie să realizeze supervizarea, manopera, suportul administrativ, să asigure
materialele, instrumentele, piesele de schimb, subansamblele și componentele, echipamentele și
transportul necesare pentru prestarea tuturor serviciilor, suport și garanție, asistență tehnică,
precum și documentația, monitorizarea și raportarea activității legate de prestarea serviciilor
pentru sistemele de securitate.
Reparațiile pentru remedierea defecțiunilor sistemelor de securitate pot rezulta în urma
realizării reviziilor sau la solicitarea autorității contractante. În orice situație, serviciile de reparații
se vor realiza în baza unei diagnosticări prealabile care va cuprinde reparațiile/înlocuirile
mecanico-electrice, necesare repunerii în funcțiune a sistemelor în parametrii normali (cu sau fără
înlocuirea unor piese de schimb, subansamble sau componente).
Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică aferentă
sistemului de securitate și cu respectarea legislației incidente.
După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite spre aprobare către autoritatea
contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera.
La finalul prestarii serviciilor se va intocmi un Proces Verbal de Receptie semnat de
reprezentanții ambelor părți.
Prestarea serviciilor de întreținere și reparație a sistemelor de securitate (antiefracție,
antiincendiu și supraveghere video) se realizeaza incepand cu data comunicarii comenzii pana la
data de 31.12.2017 .
În cadrul unei revizii se vor realiza următoarele operații, fără a se limita la acestea:
- Demontare detectori de fum, butoane de incendiu, detectori de prezență;
- Curățare de praf și impurități a echipamentului demontat;
- Verificare funcționare detectori de fum, detectori de prezență, tastaturi, sirene, contacte
metalice și butoane incendiu;
- Montarea echipamentului verificat;
- Verificare continuitate circuite între centrală și elemente externe (detectori de fum,
sirenă, detectori prezență, tastaturi, etc);
- Verificare circuite de alimentare, surse de alimentare și acumulatori;
- Verificarea funcționalității echipamentelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Curățarea, gresarea și aspirarea de praf a părților mecanice ale echipamentelor de
supraveghere video; - unde este cazul
- Reorientarea și reglarea focalizării camerelor video; - unde este cazul
- Verificarea și curățarea lentilelor camerelor de supraveghere video; - unde este cazul
- Verificare DVR; - unde este cazul
- Efectuarea salvărilor și back-up-ului; - unde este cazul
- Verificare conexiuni dintre camerele de supraveghere și DVR, precum și optimizarea
acestora; - unde este cazul
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-

- Verificare centrală și remediere eventuale defecțiuni (setări dată, test comunicații,
registru evenimente, etc.);
Verificarea amortizoarelor, a bolțurilor, electromagneților și yalelor și reglarea acestora;
- Testare finală sistem.

După efectuarea fiecăreii revizii, prestatorul are obligația de a prezenta un raport în care se
vor detalia operațiunile efectuate și rezultatul reviziei cât și declarațiile de conformitate și
certificatele de calitate ale pieselor de schimb/subansamblelor/componentelor înlocuite, dacă este
cazul. Prestatorul va depune o oferta financiară pentru piesele de schimb necesare pentru
repunerea în funcțiune a sistemelor de securitate în parametrii normali.
Lista pieselor de schimb ce se vor achiziţiona, cu titlu exemplificativ pentru fiecare tip de
sistem de alarmare, sunt prezentate mai jos:
Tabel nr.1:
Nr.
Denumire piesă
crt.
1
Senzor de fum
2
Senzor de gaz
3
Senzor de mișcare
4
Sirenă de interior
5
Sirenă de exterior
6
Tastaturi
7
Buton alarmă
8
Placă de bază
9
Acumulatori centrală
10 Sursă de alimentare
11 Contacte metalice
12 Comunicator GPRS
Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea pieselor enumerate cu caracter
exemplicativ mai sus, la prețurile ofertate, precum şi la prestarea tuturor serviciilor de întreţinere şi
reparaţii necesare.
În situaţia în care pentru readucerea sistemelor de securitate la parametrii tehnici de
funcţionare stabiliţi de către producător sunt necesare şi alte piese de schimb şi accesorii decât
cele menţionate mai sus, acestea vor fi facturate la preţul de listă în lei al furnizorului valabil la
data efectuării operaţiunii de service. În acest caz, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a
solicita ca facturile să fie însoţite de documente justificative din care să rezulte valoarea pieselor de
schimb şi accesoriilor, iar obligaţia de plată se suspendă până la primirea şi acceptarea
documentelor justificative.
TERMENE OBLIGATORII
Autoritatea contractantă va sesiza disfuncționalitățile sistemelor către prestator. Prestatorul
are obligația de a efectua diagnosticarea în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la
sesizare, cu respectarea programului de lucru al autorității contractante (Luni – Joi între 08.30 și
17.00 și Vineri între 08.30 și 14.30).
Timpul de remediere nu va fi mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la diagnosticare, cu
condiția asigurării de către prestator, în termen de maxim 1 (una) zi lucrătoare de la diagnosticare,
a unei soluții temporare care să asigure funcționarea integrală a sistemului.
Reviziile vor fi efectuate în termen de 20 zile de la data comunicarii comenzii .
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GARANȚIE
Perioada de garanție pentru serviciile prestate va curge de la data semnării proceselor
verbale de recepție a lucrărilor, care atestă remedierea disfuncționalităților sesizate și este de
minim 6 (sase) luni.
Perioada de garanție pentru piese de schimb, subansamble sau componente este cea
acordată de producător, dar nu mai puțin de 12 (douăsprezece) luni și curge de la data procesului
verbal de recepție care atestă remedierea disfuncționalităților sesizate.
În perioada de garanție, prestatorul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor
sesizate cu respectarea termenelor de mai sus, fără costuri suplimentare pentru piesele înlocuite.
Ofertantul nu este răspunzator pentru defecțiunile accidentale care rezultă din activitatea
beneficiarului si/sau exploatarea necorespunzătoare a sistemului. In acest caz cheltuielile vor fi
suportate de beneficiar si vor avea aceleași costuri ca si reparațiile.
Autoritatea contractantă va sesiza prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce
apare în conformitate cu garanția.
ALTE CERINȚE OBLIGATORII:
Prestatorul trebuie să realizeze, mențină și actualizeze pentru perioada de derulare a
contractului de servicii o situație a istoricului fiecărui sistem de securitate. Dacă este cazul,
prestatorul trebuie să asigure și îndeplinirea obligațiilor referitoare la jurnalul de service al
sistemului prevăzute la art. 10 din Anexa nr. 7: Norme tehnice privind proiectarea, instalarea,
monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției din cadrul
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor aprobată prin H.G. nr. 301/2012.
Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale
autorității contractante pe toată durata prezenței la sediul acesteia. Prestatorul trebuie să dispună
de personal calificat pentru lucrul la înălțime.
Autoritatea contractantă va asigura accesul personalului desemnat de către prestator la
locațiile sistemelor de securitate.
Prestatorul are obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție
publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații
detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice
și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
În cazul în care perioada de valabilitate a licenței eliberată de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, respectiv a autorizației eliberată de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu
şi Protecţie Civilă urmează să expire pe parcursul derulării contractului, ofertantul are obligatia de
a prelungii valabilitatea acesteia/acestora în conformitate cu prevederile legale și să depună o
copie ”conform cu originalul” la autoritatea contractantă.
5. Valoarea estimată fără TVA: 5.250 Lei , defalcata astfel:
- revizii 1.750 lei (250 lei/revizie/obiectiv),
- reparatii accidentale: manopera si piese de schimb 3.500 lei (500 lei/obiectiv)
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6. Condiţii contract:
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.
Locul de prestare al serviciilor: sediul ANCOM DR Timiş și al Oficiilor Judetene, asa cum
este mentionat anterior.
Prezentarea propunerii financiare:
Oferta financiară va conţine :
(1).- preţul în lei/ revizie/centrala, fără TVA.
(2). - tariful în lei/ora manoperă, fără TVA, în cazul reparaţiilor
(3). - oferta financiară pentru piesele de schimb din Tabel nr.1
Pretul total al ofertei (Ptotal)- reprezintă însumarea preţului în lei/ revizie/centrala, fără TVA
(1), tariful în lei/ora manoperă, fără TVA, în cazul reparaţiilor (2) și total valoare piese de schimb
fata TVA, din Tabel nr.1 (3), având rolul departajării ofertelor financiare.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii 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.
Conditii de plată: Prestatorul 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 a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, 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 a rezultatelor
serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor serviciilor, 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.
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7. Condiţii de participare
1. Certificatul constatator (extras de registru),în original, copie legalizată sau copie lizibilă
certificată “conform cu originalul”, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
competent teritorial.
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii.
2. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu
menţiunea „conform cu originalul”, Licenta de funcționare eliberată de IGPR in conformitate cu
art.34 din Legea 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind activitățile de
proiectere sisteme de alarmare impotriva efracției, instalare sisteme de alarmare impotriva
efracției, intreținere sisteme de alarmare impotriva efracției.
3. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu
menţiunea „conform cu originalul”, Autorizația eliberată de Centrul pentru Securitate la Incendiu și
Protecție Civilă pentru poziția nr. 3.

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.
8. Informaţii 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 04.10.2017 (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 04.10.2017 (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 1 Solicitare de oferta

Nr
crt
1

2

3

4

Locație

Tip centrală

Caracteristici

Oficiul Județean Arad:
B-dul Revolutiei, nr,1,
bl.H,ap.7, jud. Arad

PARADOX ESPRIT
636

Oficiul Judeţean
Caras Severin: Reșița,
strada 24 Ianuarie,
nr,16, jud. Caraș
Severin

Premier-816

Oficiul Județean
Caras Severin: Reșița,
strada 24 Ianuarie,
nr,16, jud. Caraș
Severin

Bentel J408 –
garanție 24 de
luni de la data de
16.11.2016

Oficiul Județean
Mehedinti: Drobeta
Turnu Severin, strada
Soveja, nr.59, jud.
Mehedinți

DSC PC 1832 NK

Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură – 1buc, acumulator –
2buc, buton panică – 1buc, detector prezență PIR -3buc, detector de fum
- 5buc, detector gaz metan (nu este legat la centrală) – 1buc, sirenă
interior -1buc, sirenă exterior – 1buc
Centrală antiefracție : centrală alarmă 8 zone cu posibilitatea de extensie
la 16 zone, 4 partiții – 1buc, tastatură LED RKP-16Pplus – 1buc,
acumulator SL-7 12V-7A/h – 2buc, detector PIR cu imunitate la anumale,
sensibilitate reglabilă, lațime impuls reglabilă, detecție 15m – 11buc,
senzor magnetic aplicat MC-21W – 2buc, buton panică cu emergency WT17 – 1buc, unitate de avertizare incendiu, cu sirenă magnetodinamică
128db la 1m, SA-09 – 1buc, unitate de avertizare opto-acustică cu sirenă
magnetodinamică 128db la 1 m, acumulator încorporat SA-11 – 1buc,
detector de gaz metan, monoxid de carbon, de tavan, 12V ESM-850M/12V
– 2buc, monitor videointerfon DPV-4PS2, cameră videointerfon, lentilă
pinhole DRC-4BG – 1buc, extensie audio pentru DPV-4PD2, post interior
DPV-4VR – 1buc, zăvor electromagnetic REF-1040G – 1buc, zăvor
electromegnetic aplicat DL-3 – 1buc
Centrală antiefracție Bentel și antiincendiu Fireclass + repetor:
echipament de control și semnalizare incendiu convențional, 8 zone,
maxim 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pentru fiecare zonă,
complet programabilă -1buc, tastatură, buton de alarmare cu separator
de plastic cu revenire, LED semnalizare – 2buc, sirenă de interior cu
stroboscop 24V, multitonală–2buc, sirenă de exterior autonomă de
incendiu, IP34, alimentare 24V-115db – 1buc,acumulator 12V/7Ah – 2buc,
panou sinoptic pentru echipament de control și semnalizare incendiu
convențional – 1buc, kit alarmare prin SMS cu 10 numere alocate – 1buc,
cablu incendiu JEH (St)H e30 2x2x1,5 – 150ml, detector de fum optic și
temperatură
2 fire, alimentare 12-24VDC – 10buc
Centrală de alarmare antiefracție: 8 zone pe placă, 4 partiții, 39 tipuri de
zonă, 12 atribuite, zonă distinctă CO, maxim 32 zone(modul extensie pe
fir, sau radio), 72 coduri de acces, 2 ieșiri programabile PGM, extensibile la
14, comunicator digital 3 numere de telefon – 1buc, modem GPRS IPM-12
Quad Band, dual SIM-CARD, 80x60x20mm, două rapoarte tensiune 12Vcc,
consum mediu 30mA – 1buc, IP-DTMF-L modul extensie pentru
conectarea cu centralele de alarmă prin comunicatorul încorporat al
acestora, tastatură Led DSC PC 1555 – 1buc, sirenă de exterior BentelLADY PI, 102dB 1buc, sirenă de interior STIM-LD95 110dB – 1buc, senzor
prezență de interior PIR DSC LC 100PI – 4buc, senzor prezență de exterior
DSC-LC-151 – 2buc, acumulator Pilot PL 7Ah 12V/7Ah - 2buc,
Subsistem de televiziune cu camere video TVCI – camera video IR, senzor
1/3”PS, pixeli efectivi-1920(H), rată minimă frameuri-50fps,(1280x720),
iluminare minimă color și alb/negru-0 lux, distanță focală-2,8mm, unghi
de vizualizare-103,5°, distanța IR-40m – 4buc: 1buc pentru vizualizare
intrarea în clădire, 1buc pentru vizualizarea curții din fața garajului,
inclusiv a porților de acces, 2buc pentru vizualizarea curții din spatele
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5

6

7

Oficiul Judeţean
Hunedoara: Deva,
strada Brîndușei,
nr.1A, jud.
Hunedoara
Oficiul Judeţean Dolj:
Craiova, strada
Buziaș, nr.53, jud.
Dolj

Oficiul Judeţean Gorj:
Tg Jiu, B-dul
Republicii, bl.30, sc.1,
et.8, ap,30, jud. Gorj

ROEL Cerber
C52

DSC PC 1616

ROEL Cerber C52

garajului
Echipament de prelucrare și înregistrare video DVR – DVR 4 canale,
H.264, port rețea RJ45 10m/100m, 25fps @720p, 12fps@1080p, 1 audio,
HDMI, VGA, 12VDC/15W – 1buc, Hard Disk 1000Gb, 7200 rpm, buffer 64
mb, interfața SATA, rata de transfer SATA 600 MB/sec, timp acces citire
8,5 ms, timp acces scriere 9,5 ms – 1buc
Centrală antiefracție și antiincendiu: detector de mișcare PIR– 2buc, detector
de fum – 4buc, detector de gaz 1buc, senzori magnetici pentru geam și
ușă – 4buc, tastatură – 1buc, sirenă – 1buc, telecomenzi armare/dezarmare
4buc,
Centrală antiefracție și antiincendiu: modul extensie 8 zone DSC PC5108
– 1buc, tastatura LED DSC PC5108 – 1buc, detector PIR optic, minim 90
deschidere, contract de alarmă tip A cu temper – 12buc, detector fum
optic și termic cu declanșare 54 grade, 12-28Vcc, vizibilitate 360 grade –
8buc, detector de gaz – 2buc, contact magnetic aparent MC6 – 1buc,
acumulator capsulat DSC 12V-7A/h – 2buc, sirenă interior autoalimentată
ES40 ,– 1buc, sirena exterior Lady 130db, avertizare opto-acustică – 1buc,
set 2 emițătoare(telecomenzi) + un receptor, un canal, distanța 100m, nr.
maxim de emițătoare 12 – 1buc, acumulator capsulat 7,2V-12A/h,
151x65x103mm DIAMEC – 2buc, DVR-DAHUA/DVR0404LE-AS 4(camere)
canale video/1 canal audio, cu 3 moduri de înregistrare: autorecord,
detecția mișcării, compresie MJPEG, port USB, posibilitatea de operare
remote și vizualizare în browser – 1buc, camera video color KWM-KM230,
1/3 CCD, 420 linii TV, 0 Lux, lentilă 3,6mm, iluminator IR 30 LED max 25m,
BLC,AGC,AES,DC12V<100 mA, <400 Ma LED On, support inclus – 1buc,
HDD 500GB, 7200 rot/min – 1buc,
Centrală antiefracție și antiincendiu: tastatură -1buc , comunicator GPRS
– 1buc, sirene – 2buc, buton de panică – 1buc, detector de mișcare PIR –
4buc, detector de fum – 4buc, contact magnetic CM – 1buc, detctor de
gaz- 1buc, acumulator 12V/7A/h – 1buc
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