În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTĂ
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
Teritorială Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze
Servicii de întreținere schimb filtre și igienizare a aparatelor de filtrare a apei (Cod
CPV: 50532000-3). Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale, Tel.
0372.845.172 sau 0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în atenţia: Elena OANCEA, email:
elena.oancea@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei: Servicii de întreținere schimb filtre și igienizare a aparatelor
de filtrare a apei (Cod CPV: 50532000-3), situate în:
Iaşi: Stradela Moara de Vânt nr. 37A – 3 buc
Str. Costache Negri nr. 10 – 1 buc
Botoşani: Str. 1 Decembrie nr. 9A – 1 buc
Brăila: Str. Franceză nr. 16 – 1 buc
Galaţi: Str.Columb nr.101 – 1 buc
Piatra Neamţ: B-dul Decebal nr.15, bl. C1, parter – 1buc
Suceava: Str. Alexandru cel Bun bl. H5, sc. A, parter, ap. 1 – 1 buc
Vaslui: STR. VICTOR BABES nr.16 – 1 buc
Focşani: B-dul Unirii nr. 61, Bl. B2, et. 1, ap. 2 – 1 buc
Bacău: Str. Ion Ionescu de la Brad,nr. 29 – 1 buc
Caracteristicile tehnice, a sistemului de purificare a apei, tip BLUESTAR cu osmoză inversă,
sunt următoarele:
- Dozator apă dotat cu sistem de purificare prin osmoză inversă integrat, în 5 trepte de
filtrare cu pompa booster.
- Alimentarea cu apă, se face direct de la reţeaua de alimentare publică,
- Racordare la o sursă de scurgere,
Dozatorul de apă este dotat ce funcție de răcire (prin compresor) și încălzire a apei în
rezervoare închise din inox. Funcțiile de răcire-încălzire apă pot fi pornite sau oprite
individual.
Înlocuirea filtrelor se efectuează într-un timp scurt datorită ușii integrate în panoul frontal al
dozatorului și a sistemul de conectare a filtrelor de tip push-in. Sistemul de purificare integrat
este dotat cu sistem de curățare a membranelor auto-flush si senzori de protecție a pompei
în cazul lipsei apei pe coloana de alimentare. Dozatorul stochează în permanență 2,5 litri apă
rece, 2,5 apă caldă, 3 litri apă purificată la temperatura camerei. Capacitatea totală de
preparare a sistemului de purificare este de 11-12 litri/h.
Capacitate dozare litri/ora :
- 4 litri/h apă fierbinte(90 -95 °C)
- 3 litri/h apă rece (5 -10°C)
- 11 litri/h apă la temperatura camerei
- Dimensiuni lxLxH: 36x36x112 cm
- Greutate totală: 37 kg
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Etape filtrare:
Prefiltru sedimente in-line 2,5", 5 microni
Prefiltru sedimente in-line 2,5", carbon activ
Prefiltru sedimente in-line 2,5", 1 micron
Membrană de osmoză 75GPD
Postfiltru carbune activat
3. Valoarea achiziţiei fără TVA: 6600 lei fara TVA
4. Descrierea contractului:
Cerinţe privind revizia aparatelor:
Serviciile de revizie pentru dozatoarele de apă cu sistem de osmoză inversă constau în:
- Înlocuirea celor 5 consumabile de filtrare pentru fiecare aparat:
Prefiltru sedimente in-line 2,5", 5 microni
Prefiltru sedimente in-line 2,5", carbon activ
Prefiltru sedimente in-line 2,5", 1 micron
Membrană de osmoză 75GPD
Postfiltru cărbune activat
- Igienizare aparate: curăţare rezervor apă, curăţare rezistenţă încălzire şi sistem de răcire, decalcare
și ozonificare aparate
- Verificare tehnică a aparatelor: verificarea conexiunilor la alimentarea cu apă și a filtrelor, vertificare
sistem răcire/încălzire
La sfârşitul operaţiunii de revizie se va ȋncheia un proces verbal de recepţie în care beneficiarul va
confirma efectuarea serviciilor de către prestator.
Reviziile se vor efectua în termen de 30 zile lucrătoare de la data semnării comenzii de
către ambele părți.
Alte cerințe cu caracter general:
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale
beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia. Beneficiarul va anunţa prestatorul de
servicii, orice intenţie de mutare a aparatelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de
către un reprezentant al prestatorului de servicii. Beneficiarul are obligaţia să asigure accesul
personalului prestatorului de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt montate aparatele.
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 executantului.
Perioade de garanţie solicitate:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării proceselor-verbale de recepţie care
atestă prestarea serviciilor, minim 6 luni.
Perioada de garanţie va curge de la data semnǎrii fără obiecţiuni a proceselor-verbale de
recepţie.
5. Condiţii contract Serviciile vor fi prestate începând cu data semnării comenzii de ambele
părţi, până la 31.12.2018.
Prezentarea propunerii financiare:
Oferta financiară va cuprinde:
Nr.
Pret unitar/ Servicii de
Valoare totala în Lei, fără
crt.
Servicii de întreținere schimb
întreținere schimb filtre și
TVA
filtre și igienizare a aparatelor
igienizare a aparatelor
de filtrare a apei
de filtrare a apei
exprimat în Lei, fără TVA
(0)
(1)
(2)
(3=1x2)
1.
12 buc
Valoarea totală în Lei, fără TVA
Direcția Regională Iași
Stradela Moara de Vânt nr.37A, jud. Iași, 700376 Iași, România
Tel: 0372 845 214; Fax: 0232 219 338; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro
2/4

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: Achizitorul va efectua plata aferentă unei operaţiuni după recepționarea fără
obiecţiuni a prestării serviciilor. În situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei,
plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data recepționării fără obiecţiuni a
prestării serviciilor şi/sau furnizarea. În situatia în care factura este primită după semnarea
procesului-verbal de recepție, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30
(treizeci) de zile de la data primirii facturii.
6. 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;
7.
Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări
din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care are preţul total cel mai scăzut în Lei, fără
TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul din SEAP oferta cu prețul total cel mai scăzut în Lei,
fără TVA, i se va solicita transmiterea documentelor menționate în prezenta solicitare de oferte.
8.
Informatii suplimentare: Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.elicitatie.ro)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de
08.06.2018. Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea
ofertei prin fax la nr 0232/219338 sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro. Oferta
depusă după data de 08.06.2018, 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. 2

OFERTANT,
____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Nr.
crt.

(0)

Servicii de întreținere schimb
filtre și igienizare a aparatelor
de filtrare a apei
(1)

Pret unitar/ Servicii de
întreținere schimb filtre și
igienizare a aparatelor
de filtrare a apei
exprimat în Lei, fără TVA
(2)

Valoare totala în Lei, fără
TVA

(3=1x2)

1.
12 buc
Valoarea totală în Lei, fără TVA
Data completării ……………..
OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)

Prețul total trebuie să se încadreze în valoarea estimată pâna la data de 31.12.2018,
respectiv 6.600,00 lei fără TVA
Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile.

Direcția Regională Iași
Stradela Moara de Vânt nr.37A, jud. Iași, 700376 Iași, România
Tel: 0372 845 214; Fax: 0232 219 338; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro
4/4

