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 control tehnic
(RSVTI) centrale termice (Cod CPV: 71356100-9) aflate la sediul ANCOM Direcția
Regională Iași. 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. Denumirea achiziţiei: Servicii de control tehnic (RSVTI) centrale termice
3. CPV: 71356100-9
4. Descrierea contractului: prestarea serviciilor de RVSTI pentru instalaţiile mecanice sub
presiune în conformitate cu prevederile PT Colecţia ISCIR şi ale Ordinului nr. 147/9 martie 2006
pentru 2(doua) centrale termice, FERROLI ENERGY TOP W80 cu o putere de 75 kw si a 2(doua)
vase de expansiune ERE 80 cu o capacitate de 80l.
5. Locația: ANCOM Directia Regionala Iasi, Stradela Moara de Vant nr 37A, Iasi.
6. Valoarea estimata fara TVA:
Pentru perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 = 2880 lei
Pentru perioada 01.01.2017 – 31.01.2017 = 240 lei
7. Condiţii contract: Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi prestate la punctul de
lucru ale beneficiarului prezentat mai sus. Contractul se va încheia până la 31.12.2016, cu
posibilitate de prelungire pentru luna ianuarie 2017. Prestatorul garantează beneficiarului
faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel
drepturile vreunei terţe părţi.
Propunera tehnică: Asigurarea de catre operatorul R.S.V.T.I. a serviciilor de supraveghere
si verificare tehnică in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R., in baza legii nr.
64/2008, cu modificările si completarile ulterioare si Ordinul nr. 382/10.09.2009 emis de Inspecţia de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, a 2 centrale
termice, FERROLI ENERGY TOP W80 cu o putere de 75 kw si a 2 vase de expansiune ERE 80 cu o
capacitate de 80l.
Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice
alte asemenea, cerute de si pentru prestarea serviciilor solicitate. Prestatorul este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
Serviciile prestate, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară.
Receptia lunară de prestare a serviciului se efectuează la sfarsitul fiecarei perioade facturate,
conform procesului-verbal de receptie lunar.
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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.
Termenul de prestare a serviciilor: LUNAR
Oferta financiară va cuprinde valoare lunara RSVTI pentru toate reperele tehnice
prezentate.
În ofertă se vor prezenta tarifele în lei fără TVA şi vor include toate costurile directe şi
indirecte legate de prestarea serviciului.
Valabilitatea ofertei este de 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
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. (Anexa 1)
Conditii de plată: Factura fiscală se emite în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru
lucrările efectuate în luna anterioară și se va transmite la ANCOM DR Iași Stradela Moara de Vânt
nr. 37A.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii.
Plata se efectuează cu OP în contul deschis la Trezoreria Statului.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului
7. Condiţii de participare:
 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.
 Copie după Autorizația eliberată de către ISCIR.
 Copie după Autorizaţia eliberată de către ISCIR pentru prestarea serviciilor RSVTI
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 18.01.2016, 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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Anexa nr. 1

OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
lega/împuternicit
al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia Servicii de control tehnic (RSVTI) centrale termice
(Cod CPV: 71356100-9) aflate la sediul ANCOM Direcția Regională Iași, organizată de Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcția Regionala 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 şi ştampila)
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