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 revizie si reparare a aparatelor de filtrare
apa aflate la sediile OJ-urilor si 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:
Comanda scrisă va avea ca obiect prestarea serviciilor de revizie si reparare a filtrelor de apă
la sediile Oficiilor Judetene si la sediul DRB.
3. CPV: 50532000-3
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau prestarea serviciilor de revizie si reparare a
filtrelor de apă după cum urmează:
Nr.
Locaţia
Nr. filtre
Adresa
Crt.
– buc.
1
Sediul D.R.Bucureşti
6
Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M 110,
sector 3;
2
OJ Braşov
1
str Bisericii Romane nr 101, Brasov
3
OJ Giurgiu
1
str. 1 Decembrie 1918, bl. 309, sc A, et 8, apt 33,
Giurgiu
4
OJ Argeş
1
str. Dragos Voda nr 12, Pitesti
5
OJ Prahova
1
str Soldat Erou Arhip Nicolae nr 12, Bl 66, sc A,
et 9, apt 37, Ploiesti,
6
OJ Tulcea
1
str. Babadag - PECO nr 158, bl. 13, sc. B, et. 8,
apt. 30, Tulcea
7
OJ Vâlcea
1
str Gabriel Stoianovici nr 4, Bl Q 2, sc B, parter,
apt 2, Ramnicu Valcea
8
OJ Buzău
1
str. Zefirului 59, Buzău
9
OJ Constanţa
1
Bd. Tomis 271, bl. L9C, sc. B, ap. 21, Constanţa
10
OJ Călărași
1
str. Dobrogei, nr. 39, Călăraşi
11
OJ Dâmbovița
1
Str. I. H. Radulescu, Nr 19-21, Târgovişte
12
OJ Olt
1
Str. Caloianca, nr. 40, Slatina
13
OJ Teleorman
1
Str Dr. Stâncă nr 2A, Alexandria
TOTAL
18
Direcția Regională București
Str. Lucian Blaga nr.4, Bl. M110, Tronson 1, Sector 3, 031072 Bucureşti, România
Tel: 0372 845 001; Fax: 021 323 31 97; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro

A. Caracteristici aparate: sisteme de purificare a apei, tip Water Cooler Business
-

alimentarea cu apă, se face direct de la reţeaua de alimentare publică;
dimensiuni: 390(L)x390(l)x1000(H);
apacitate rezervor: apă caldă 5 l/h, apă rece 2 l/h;
putera consumată: 500W la încăzire; 112 W la răcire;
răcirea se face prin intermediul unui termostat de răcire;
dotat cu filtru pentru substanţe chimice nocive: insecticide, clor, substanţe cancerigene;
dotat cu filtru pentru reţinerea impurităţilor cu diametru mai mare de 1-2 microni;
dotat cu filtru pentru eliminarea gusturilor sau mirosurilor neplăcute;
temperatura de încălzire a apei calde:≥ 90°C;
temperatura de răcire a apei: ≤10°C;
termostat de reglare a temperaturii.
B. Cerinţe privind revizia aparatelor:















1. curăţăre rezervor apă;
2. inlocuire furtune alimentare cu apa;
3. curăţare rezistenţă încălzire şi sistem de răcire;
4. schimbarea filtrelor.
5. decalcarare şi ozonificare aparate;
6. diagnosticare si reparare defecţiuni
revizia se va efectua în termen de maxim 45 zile de la primirea comenzii.
reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile şi gratuite şi vor cuprinde reparaţii
mecanicoelectrice şi înlocuire piese, dacă este cazul, cu repunerea în funcţiune a aparatelor în
parametrii normali (cu sau fara inlocuirea unor piese, subansamble sau componente).
efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de
producător.
După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un
deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu materialele. Prestatorul va asigura piesele de
schimb necesare reparaţiilor accidentale şi eventualelor defecţiuni constatate la aparatele
menţionate. Acestea vor fi de origine, noi, certificate/omologate si vor fi mentionate separat in
deviz. Devizul va fi supus spre aprobare autoritatii contractante.
La finalul prestarii serviciilor se va intocmi un Proces Verbal de Receptie semnat de
reprezentantii ambelor parti
Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi
respectiv, achitată de beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora
exploatare curentă - conform Procesului - Verbal de recepţie.
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele
interioare ale beneficiaruluipe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.
Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii orice intenţie de mutare a echipamentelor,
instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al presatorului
de servicii.
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.
perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi/sau accesorii este cea
acordată de producător şi curge de la data semnării proceselor-verbale de receţie care testă
furnizarea şi montarea acestora.
perioada de garanţie a serviciilor va fi de minim 6 luni.
în perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecțiunilor în
termen de 5 zile, fără costuri pentru achizitor.

5. Valoarea estimata fara TVA - 8300,00 Lei defalcată astfel:
- revizie generală: 6300,00 lei,
- reparatii accidentale: - manopera: gratuit (inclusă în prețul reviziilor),
- piese si accesorii: 2000,00 lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 45
(patruzeci si cinci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către
ANCOM - DRB.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie, la sediile ANCOM
menționate.
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:
Ofertantul va completa propunerea financiara
detaliata in conformitate cu formularul din Anexa 1.
1. In Propunerea financiara detaliata ofertantul va prezenta pretul pentru revizia generală,
pentru toate cele 18 aparate.
2. In Propunerea financiara detaliata ofertantul va prezenta și pretul pieselor de schimb. În
cazul reparațiilor, dacă este cazul, acestea se vor menționa pe un deviz separat ce va fi supus
aprobării autorității contractante. Aceste valori nu se iau in calcul la departajarea ofertelor.
- Robinet apa calda-rece
- rezistenta incalzire
- bazin apa calda
- Senzor bazin apa calda
- Termostat
- Fiting
3. Exclusiv pentru departajarea ofertelor va fi comparata valoarea rezultata prin insumarea
pretului total al reviziei generale pentru cele 18 aparate si valoarea estimata aferenta pieselor de
schimb, exprimata in suma fixa, astfel: piese de schimb 2000,00 lei, fara TVA
4. Valoarea totala rezultata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata detaliata la pct. 5.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte privind realizarea operaţiilor prezentate
la pct. B. şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
Ofertantul va depune oferta de preţ pentru toate obiectivele. Oferta care nu va avea preţ
pentru toate obiectivele va fi respinsă.
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 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;
- 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
- propunerea financiara detaliata completata in conformitate cu formularul din Anexa 1.
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 18.06.2018 (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 18.06.2018 (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)

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ

Pret/revizie x 18
aparate, in lei,
fara TVA

Pretul pieselor de schimb

Valoarea estimată
pentru piese de
schimb în Lei,
TVA
(2)

(1)
-

Robinet apa calda-rece
rezistenta incalzire
bazin apa calda
Senzor bazin apa calda
Termostat
Furtun
Fiting

Valoare totala in lei, fara TVA (1+2)

2.000,00

