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
Regională Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze
Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de filtrare a apei (Cod CPV: 50532000-3).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achiziții Regionale, Tel. 0372.845.210, Fax:
0232.219.338, în atenţia: Andrei Marius MAZILU, e-mail: andrei.mazilu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei: Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de filtrare a apei
3. Cod CPV: 50532000-3
4. Descrierea contractului:
Servicii de întreținere constând în operațiuni de înlocuire filtre, igienizare aparate, verificare
tehnică și reparare a aparatelor de filtrare a apei, tip BLUESTAR cu osmoză inversă.
Locaţiile unde sunt amplasate aparatele de filtrare a apei sunt următoarele:
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 cu 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 prin 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
Serviciile de revizie pentru dozatoarele de apă cu sistem de osmoză inversă constau în:
1. Înlocuirea celor 5 consumabile de filtrare pentru fiecare aparat:
-Prefiltru sedimente in-line 2,5", 5 microni
-Prefiltru sedimente in-line 2,5", carbon active
-Prefiltru sedimente in-line 2,5", 1 micron
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-Membrană de osmoză 75GPD
-Postfiltru cărbune activat
2. Igienizare aparate: curăţare rezervor apă, curăţare rezistenţă încălzire şi sistem de răcire,
decalcare și ozonificare aparate
3. Verificare tehnică a aparatelor: verificarea conexiunilor la alimentarea cu apă și a filtrelor,
verificare sistem răcire/încălzire
La sfârşitul operaţiunii de revizie se va ȋncheia un proces verbal de recepţie pentru fiecare
aparat în care beneficiarul va confirma efectuarea serviciilor de către prestator.
Reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite şi vor cuprinde reparaţii
mecanico-electrice şi înlocuire, cu repunerea în funcţiune a echipamentelor în parametrii normali (cu
sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente).
a) Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de
producător (fabricant), în baza unui Deviz de reparație care se va transmite beneficiarului și acceptat
de către acesta.
b) Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea
pieselor, subansamblelor sau altor componente, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al
beneficiarului.
Reparaţiile se facturează în baza tarifelor ofertate.
c) Contravaloarea pieselor de schimb, a subansamblelor sau altor componente înlocuite va fi
facturată de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea
şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.
d) În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea serviciilor de către
prestator pe baza documentelor prezentate de personalul acestuia.
e) Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat să-și
programeze intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.
Perioade de garanţie solicitate:
Perioade de garanţie pentru serviciile prestate este de minim 3 (trei) luni şi va curge de la data
semnării fiecărui proces-verbal de recepţie. În perioada de garanţie (3 luni), eventualele defecţiuni
datorate prestării necorespunzătoare a serviciilor (revizii tehnice), ofertantul are obligaţia de a asigura
remedierea defecţiunilor, fără costuri pentru achizitor.
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată de producător,
dar nu mai puțin de 12 luni. În perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia de a asigura
remedierea defecţiunilor semnalate în termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării beneficiarului,
fără costuri pentru achizitor. Perioada de garanţie va curge de la data semnǎrii fără obiecţiuni a
proceselor-verbale de recepţie.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
3. Valoarea achiziţiei fără TVA: 10.560 lei fara TVA
Prețul pentru o revizie tehnică anuală pentru cele 12 sisteme de purificare a apei, tip BLUESTAR
cu osmoză inversă nu va depăși suma de 7.260 lei fără TVA
Prețul total al orelor de manoperă pentru reparații, luând în considerare numărul maxim estimat
de ore de manoperă, respectiv 12 ore și nu va depăși suma de 1200 lei fără TVA
Prețul pentru piesele de schimb, subansamble sau componente pentru cele 12 sisteme de
purificare a apei, nu va depăși suma de 2.100 lei fără TVA.
Prezentarea propunerii financiare:
Ofertantul va completa propunerea financiară detaliată în conformitate cu formularul din
Anexa2.
1. În Propunerea financiară detaliată ofertantul va prezenta pretul total al reviziei tehnice anuale
pentru cele 12 sisteme de purificare a apei.
2. In Propunerea financiară detaliată ofertantul va prezenta prețul unic al orei de manoperă și
pretul total al orelor de manopera pentru prestarea serviciilor de reparatii, determinat prin luarea în
considerare a numărului maxim estimat de ore de manoperă și anume: 12 ore de manoperă pentru
cele 12 sisteme de purificare a apei.
3. Valoarea estimata pentru piese de schimb este exprimata în suma fixa: 2.100,00 lei, fara TVA,
pentru cele 12 sisteme de purificare a apei.
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Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată de 10.560 lei, fără TVA, și
trebuie să respecte valorile detaliate. Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi
considerate inacceptabile.
Exclusiv pentru departajarea ofertelor vor fi comparate valorile totale rezultate prin însumarea
prețului total al orelor de manoperă (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă
pieselor de schimb, subansamblelor sau componentelor și reviziilor tehnice
Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului, inclusiv cheltuielile aferente transportului la
locul de prestare al serviciilor.
Contractul/comanda de servicii se va încheia la valoarea ofertată pentru această achiziție, iar
prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de numărul de ore de manoperă
efectuate, prețul unic al orei de manoperă pentru reparații, prețul pentru revizii și prețul pieselor de
schimb/consumabilelor furnizate și montate, fără a se depăși limita valorii maxime prevăzute în
contract/comandă.
Prețul unic al orei de manoperă pentru reparații va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat
pe toată perioada derulării contractului și va însuma toate cheltuielile directe si indirecte ale
personalului prestatorului ce execută reparația.
Pentru reparații, timpul de lucru se socotește de la ora intrării în incinta beneficiarului, până la
finalizarea reparației.
Prețul pieselor de schimb, subansamblelor, componentelor necesare reparațiilor, furnizate și
montate va fi format din prețul cu care prestatorul de servicii solicitate în prezentul caiet de sarcini le
achiziționează plus adaosul comercial ofertat care nu trebuie să fie mai mare de 10%. Cuantumul
adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe toată perioada derulării contractului.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada execuției contractului sau
comenzii.
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic criteriul aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „prețul cel mai scăzut”.
4. Condiții de contract:
Perioada de derulare a contractului:
Începând cu data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2019
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.
Termenul de prestare a serviciilor:
Revizia tehnică anuală se va efectua în termen de 30 zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării de către ANCOM DR IAȘI.
Termenul pentru revizie se consideră respectat în măsura în care procesele verbale de recepție a
serviciilor pentru cele 12 sisteme de purificare a apei sunt semnate fără obiecțiuni până la expirarea
termenului asumat.
Termenele de intervenție pentru reparații vor fi următoarele:
- pentru constatare, de maxim 72 de ore de la data solicitării beneficiarului;
- pentru transmiterea devizului de reparație, de maxim 48 de ore de la data constatării de către
prestator;
- pentru remedierea defecțiunilor, de maxim 5 zile lucrătoare de la data acceptării devizului de
reparație de către beneficiar.
Cerinţe minime obligatorii:
a) Prestatorul serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- să dispună de personal calificat pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor pentru aparatele de
purificare;
- efectuarea reviziilor și reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă
de producător (fabricant);
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- reviziile tehnice se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM din
cadrul Direcției Regionale Iași;
- consumabilele sau piesele de schimb să fie agreate de către producător.
- în cadrul Propunerii tehnice se vor specifica operaţiunile de revizie tehnică ce urmează a fi
efectuate.
b) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de
schimb și consumabilele furnizate și montate cu o valoare unitară mai micǎ sau egalǎ cu 100 de lei
fără TVA, prestatorul va prezenta, la semnarea procesului-verbal de recepție, declarație pe propria
rǎspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat sau, la solicitarea achizitorului, documente
justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de schimb și consumabilelor.
Pentru piesele de schimb, subansamble sau componente necesare reparațiilor cu o valoare unitară
mai mare de 100 de lei fără TVA prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de recepție,
obligatoriu, documente justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de
schimb, subansamblelor sau componentelor necesare reparațiilor furnizate și montate.
Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea adaosului
comercial ofertat nu poate fi mai mare de 10%. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi
majorat pe toată durata derulării contractului.
Alte cerințe cu caracter general
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.
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de prestator, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a
produs.
Personalul va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului,
normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe toată
durata executării comenzii, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela Moara
de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași.
Plata pretului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta la
Trezorerie.
Plata prețului aferent fiecărei revizii se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a tuturor
proceselor verbale de recepţie aferente celor 12 aparate, iar plata prețului aferent fiecărei reparații se
va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului verbal care atestă prestarea serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturilor transmise de prestator, primite şi acceptate de ANCOM, în
contul de trezorerie al prestatorului.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data semnării fără obiecțiuni a proceselor
verbale, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a
tuturor proceselor verbale de recepție aferente fiecărui tip de revizie.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a proceselor verbale de
recepție, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
În vederea decontării serviciilor prestate, prestatorul va prezenta, cel puţin următoarele
documente:
 Factură;
 Deviz în cazul reparațiilor;
 Certificat de garanţie, unde este cazul;
 Documente justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de schimb și
consumabilelor furnizate și montate.
5. 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
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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(model Anexa nr 1).
- Operatorii economici au 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. Instituțiile competente de la care
operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de
muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web:
http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția
Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la
Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/. În acest sens, ofertantul va prezenta o
declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară
activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la
condițiile de muncă și protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzător domeniului său de
activitate (model Anexa nr. 3).
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 (în copie,
certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare; Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3).
Informatii suplimentare: Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (http//sicapprod.e-licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrări), până la data
de 17.04.2019 (ora 16:00). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va
anunța postarea ofertei prin fax la nr 0232/219338 sau prin e-mail la adresa:
andrei.mazilu@ancom.org.ro. Oferta depusă după data de 17.04.2019 (ora 16:00), nu va fi luată
în considerare. Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016
(“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin
prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și
derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
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Anexa 1

OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.
Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
legal/împuternicit
al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant pentru Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de
filtrare a apei (Cod CPV: 50532000-3). organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii Direcția Regională Iași, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta
prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: ___________

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2

OFERTANT,
____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Nr.
Crt.

Nr. maxim
de ore
manoperă
(ore)

0

Preț unic al
orei de
manoperă
în Lei, fără
TVA

1
2
12
Valoarea totală în Lei, fără
TVA (3+4+5)

Preț total al
orelor de
manoperă în
Lei, fără TVA

Valoarea pentru
piese de schimb
subansamble sau
componente
pentru 12 aparate,
în Lei, fără TVA

3

4
2100

Valoarea
pentru revizia
tehnică
anuală pentru
12 aparate, în
Lei, fără TVA
5

Notă:
- Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de 1200 lei fără TVA și va
fi rezultatul dintre prețul unic al orei de manoperă (coloana 2) și numărul maxim estimat de ore de
manoperă de 12 de ore (coloana 1). Coloana 1 reprezintă o componentă fixă a propunerii financiare;
- Prețul estimat pentru piesele de schimb, subansamble sau componente (coloana 4) este de
2100 lei, fără TVA, și reprezintă o componentă fixă a propunerii financiare;
- Prețul total pentru toate reviziile anuale (coloana 5) nu va depăși suma de 7260 lei fără TVA;

OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 3
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul(a)_______________________________,reprezentant legal/imputernicit al
________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), in calitate de ofertant la achizitia Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de
filtrare a apei (Cod CPV: 50532000-3) organizată de Autoritatea Natională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura
de achizitie și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, ca pe parcursul prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și
protecția muncii astfel cum sunt acestea prevazute în Legea securitații și sănătății în muncă nr.
319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum și în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările și
completările ulterioare.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării:______________.
OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată )
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