În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia
Regională Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, Cod poştal: 300342, intenţionează să
achiziţioneze servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu.
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.872, Fax: 0256.471.699, în atenţia: Ramona
Botoroaga, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Comanda scrisă va avea ca obiect executarea de către prestator a serviciilor de verificare și încărcare a
stingătoarelor de incendiu.
Amplasament: Municipiul Timișoara, str. Horia, nr. 32, judeţ Timiș
3. CPV: 50413200-5
4. Descrierea contractului:
Serviciile care fac obiectul achiziției constă în verificarea și încărcarea stingătoarelor de incendiu din
dotarea ANCOM DR Timiș:
Nr.
crt.

Denumire

Cantitate

1

Stingător auto P1

10 buc

2

Stingător cu pulbere și CO2 - P2

4 buc

3

Stingător cu pulbere și CO2 – P3

11 buc

4

Stingător cu pulbere și CO2 - P6

9 buc

5

Stingător cu pulbere și CO2 - P50

1 buc

6

Stingător cu spumă mecanică - SM6

11 buc

Operațiile de verificare vor consta în:
- demontarea completă a stingătoarelor și curățarea stingătoarelor care necesită această operație
verificarea
aspectului
exterior
și
interior
și
a
integralității
subansamblurilor;
- verificarea funcționalității perfecte a subansamblurilor componente;
- verificarea stării calitative a agentului de stingere și încărcarea cu agentul de stingere corespunzător;

- verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului conform prescripțiilor tehnice PT 5-2003;
- Starea de încărcare a buteliei cu dioxid de carbon sau azot;
- Sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care
poate fi folosit, datele producătorului, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări a lui.
- Termenul de garanție va fi de mimin 1 an
5. Valoarea estimata fara TVA - 700,00 Lei (maxim 10 lei/buc. pentru stingatoarele P1, P2 si
P3, maxim 17 lei/buc. pentru stingatoarele P6 si SMS6, maxim 110 lei, pentru stingatorul
P50)
6. Condiţii contract:
Având în vedere faptul că unitatea noastră are puncte de lucru pe teritoriul a 7 județe, serviciile de revizie
și încărcare a stingătoarelor se vor face în 3 tranşe, pentru a se păstra numărul de stingătoare la beneficiar astfel
cum este reglementat prin legislația în vigoare. Prima tranşă se va face în maxim 24 de ore de la data primirii
comenzii, a doua tranșă în maxim 3 zile de la primirea comenzii, iar ultima tranșă se va face cel târziu până în
data de 21.12.2017.
Transportul stingătoarelor de la şi către sediul beneficiarului din Timișoara, str. Horia nr. 32 cade în sarcina
prestatorului.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie, la sediul ANCOM din Timișoara,
str. Horia , nr 24.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul ofertei va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum şi a celorlalte obligaţii
asumate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada executării serviciilor care fac obiectul
prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRT din Horia, Nr. 24, Timisoara,
Cod poștal 300342.
Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor.
Plata facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer bancar
în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.
Nu se vor efectua plăţi în avans.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie, certificat de înregistrare conținând 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
- operatorul economic va prezenta copie după atestatul emis de Centrul Național de Securitate la Incendii și
Protecție Civilă.

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.
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 07.12.2017 (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 07.12.2017 (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.

