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 reparare,
întreținere(cod CPV 505323006) și punere în funcțiune(cod CPV 51111200-5) generatoare
de curent, aflate la sediile OJ Dolj, OJ Mehedinți, OJ Hunedoara, OJ Caraș Severin.
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 reparare, întreținere(cod CPV
505323006) și punere în funcțiune(cod CPV 51111200-5) generatoare de curent, aflate la
sediile OJ Dolj, OJ Mehedinți, OJ Hunedoara, OJ Caraș Severin.
3. CPV: 51111200-5
4. Descrierea contractului
Date de identificare a grupurilor electrogene:
- KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Dolj, strada Buziaș, nr. 53, Craiova
- KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Mehedinți, strada Soveja, nr. 59A, Drobeta
Turnu Severin
- KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Hunedoara, strada Brîndușei, nr.1C, Deva
KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Caraș Severin, strada 24 Ianuarie, nr. 16,
Reșița
-

Obiectul serviciilor de reparare și întreținere:
revizie grup electrogen (care să includă revizie motor și instalație de automatizare)
punere în funcțiune generatoare – cablarea generatoarelor la tabloul de comandă,
verificare și instalare panouri pentru automatizare, inclusiv materialele și accesoriile
necesare punerii în funcție
reparații în urma diagnosticării prealabile, la sesizarea prestatorului cu ocazia reviziei
sau la solicitările beneficiarului
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Cerințe minime obligatorii:
Prestatorul se obligă să efectueze instalarea și o revizie tehnică cu schimb de
consumabile;
Fiecare revizie tehnică va cuprinde obligatoriu următoarele operaţii:
- verificare scurgeri combustibil, lubrifiant
- curățare canale radiator
- înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, filtru combustibil, antigel
- verificare presiune lubrifiant
- verificare sistem de admisie a aerului
- verificare tensiune curele de transmisie (stare curele)
- verificare tensiune de ieșire a generatorului
- verificare instalație electrică și de comandă
- verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei
- verificare canale de admisie a aerului
- curățare rotor de ventilație și difuzor turbină
- verificare toleranță rulmenți
- verificare injectoare și toleranța supapelor
- verificare/curățare sistem de răcire
- verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei
- verificare tampoane anti-vibrații
- verificare integritate motor, cablurile acestuia;
Alte cerințe:
- calitatea şi cantitatea uleiului în conformitate cu fişa tehnică.
- tipul filtrelor în conformitate cu fişa tehnică.
- piesele vor fi de origine sau echivalentul originalului
Prestarea serviciilor se va face după un program stabilit împreună cu personalul
ANCOM din cadrul oficiilor judetene;
Prestarea serviciilor va fi recepţionată pe bază de Proces– verbal de recepţie prin
care beneficiarul va confirma efectuarea serviciilor de către prestator, pentru fiecare
locaţie.
Plata se va efectua numai după recepţionarea serviciilor prestate, în baza facturilor
transmise de prestator, primite şi acceptate de beneficiar, în termen de maxim 30 de zile
de la data semnării fără obiecţiuni a proceselor verbale de recepţie; în situaţia în care
facturile sunt primite după semnarea proceselor verbale de recepţie, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor;
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi
regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia;
Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU)
şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării
acestor norme, cad în sarcina exclusivă a prestatorului.
Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul
de servicii, la locurile unde sunt amplasate generatoarele.
Serviciile de reparații se vor efectua pe baza unui deviz întocmit de către prestator
în termen de 2 zile lucrătoare de la constatatea prestatorului cu ocazia reviziei sau
sesizarea beneficiarului, după caz. Devizul de reparații trebuie acceptat de beneficiar. Plata
serviciilor se va face pe baza facturii emise de către prestator, după semnarea procesului
verbal de recepție.
Oferta financiară va cuprinde:
Oferta financiară va cuprinde prețurile unitare în lei fără TVA, pentru piese, tarif
instalare, tarif revizii și oră/manoperă conform Tabel nr.1.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tabel nr. 1
Preț lei fara TVA

Piesă/consumabil
Pompă de apă
Electromotor
Alternator
Bobină inducție
Stator generator
Rotor generator
Regulator tensiune
Senzor temperatură apă
Panou comandă
Încărcător baterie(battery charger)
Transformatoare curent
Releu comandă
Contactoare AAR-ului
Siguranțe circuit de comandă
Tarif instalare grup electrogen cu materiale incluse
Tarif Revizie grup electrogen cu schimb de
consumabile inclus
Tarif manoperă/oră
PRET TOTAL

Pentru piesele ce nu se regăsecsc în tabelul nr.1, beneficiarul își rezervă dreptul de
a solicita documente de proveniență a acestora. Tarifele în lei, fără TVA vor cuprinde toate
cheltuielile directe şi indirecte şi sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a contractului.
Perioade de garanţie solicitate:
Perioada de garanţie pentru serviciile efectuate va curge de la data semnării
proceselor-verbale de recepţie, care atestă prestarea serviciilor şi va fi de 6 luni. Pentru
piesele se schimb, garanția va fi cea oferită de producător.
În perioada de garanţie (6 luni), eventualele defecţiuni datorate prestării
necorespunzătoare a serviciilor (revizii tehnice/instalare/reparații), ofertantul are obligaţia
de a asigura remedierea defecţiunilor fără costuri pentru beneficiar, în termen de 7 zile
calendaristice de la sesizare.
Termen de realizare:
Termenul de realizare a instalării și reviziilor este de 15 de zile calendaristice de la
data semnării contractului.
Serviciile de reparare se vor fi efectuate în 5 zile calendaristice de la data acceptării
devizului de reparații de către beneficiar.
Valabilitatea: Perioada de derulare a contractului este până la 31.12.2017
Valoarea estimată fără TVA: 8.000 Lei din care 4000 lei pentru revizii si
reparatii (1000 lei pe fiecare grup electrogen) si 4000 lei pentru punerea in
functiune (1000 lei pe fiecare grup electrogen)
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5. 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 - OJ Dolj, strada Buziaș, nr. 53,
Craiova , OJ Mehedinți, strada Soveja, nr. 59A, Drobeta Turnu Severin, OJ Hunedoara,
strada Brîndușei, nr.1C, Deva, OJ Caraș Severin, strada 24 Ianuarie, nr. 16, Reșița.
Prezentarea propunerii financiare:
În ofertă se vor prezenta tarifele în lei fără TVA şi vor include toate costurile directe
şi indirecte legate de prestarea serviciilor.
Tarifele în lei sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a comenzii.
Criteriul de atribuire ce va fi aplicat este pretul cel mai scazut, calculat astfel:
Pret total (insumarea celor 17 pozitii din tabelul nr. 1)
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.
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.
6. Condiţii de participare
Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică:
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
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juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
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.
7. 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 23.11.2017
(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 23.11.2017 (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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