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
încărcare şi verificare stingătoare
(cod CPV: 50413200-5). 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 încărcare şi verificare stingătoare
3. Valoarea achiziţiei fără TVA: 1245.00 lei
4. Descrierea contractului:
Operațiuni solicitate
A. Operaţii de revizie tehnică constau în:
 Dezasamblare stingătoare
 Verificare și curațare componente stingător
 Verificare la presiune a recipientului stingător
 Verificarea furtunului de evacuare verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului conform
Prescripțiilor tehnice PT 5-2003 Colecția ISCIR
 Sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la
care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data
următoarei verificări
 Termenul de garanție va fi de minim 1 an.
B. Încărcarea cu agent de stingere se va face obligatoriu pentru toate stingătoarele menționate mai
sus.
Nr.crt

Denumire

1.
2.
3.
4.

Stingător
Stingător
Stingător
Stingător

5.
6.

Stingător cu CO2 – G2
Stingător cu CO2 – G3
TOTAL

Cant.

auto P1
cu pulbere şi CO2 – P2 import auto
cu pulbere şi CO2 – P6
cu pulbere şi CO2 – P50

Pret unitar
fara TVA

Pret total
fara TVA

9
1
44
4
14
12
84

5. Condiţii contract Serviciile de revizie si încărcare stingătoare se vor face în 2 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 5 zile de la data primirii comenzii, iar tranşa a 2-a în maxim 10 zile.
Transportul stingătoarelor de la şi către sediul beneficiarului, Stradela Moara de Vânt nr. 37A cade
în sarcina prestatorului.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie, la sediul ANCOM,
Stradela Moara de Vînt nr. 37A.
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Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor solicitate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
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.
Perioade de garanţie solicitate: Termen de garantie 12 luni.
Perioada de garanţie va curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie care atestă
prestarea serviciilor.
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate cu
respectarea termenului de 24 ore, fără costuri pentru achizitor.

6. Condiţii de plată: Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie

a rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise, primită și acceptată de ANCOM.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției rezultatelor serviciilor, plata se
va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție sau, dacă este
cazul, de la data remedierii obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție a rezultatelor
serviciilor.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal 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.
7.
Condiţii de participare:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
1. 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;
2. in copie Certificatul de Atestare
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel
mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Transmiterea ofertei: se va face până la data de 12.11.2015 ora 16.00, prin fax: 0232/219338; sau
prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la Secretariat –
sediul ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: Elena OANCEA, telefon:
0372845172 sau 0732005703.
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