În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să
achiziţioneze servicii de verificare a instalației electrice (PRAM), în sediile ANCOM (sedii
direcții regionale și oficii județene).
Punct de contact: Directia Logistica /Departamentul Achizitii Operationale/ Serviciul Achizitii,
Tel. 0372.845.377,
Fax: 0372.845.402,
în
atenţia: Cristiana
Mihaela
STOIAN,
email: cristiana.stoian@ancom.org.ro
1. Tip anunt: Cumparare directă
2. Tip contract: Servicii
3. Denumira achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect prestarea de servicii de verificare
a instalației electrice (PRAM) în sediile ANCOM (sedii direcții regionale și oficii județene).
4. CPV: 71314000-2
5. Descrierea contractului:
Se vor presta servicii constând în verificarea şi măsurarea prizelor de împământare și a
paratrăsnetelor pentru sediile ANCOM. Lista sediilor ANCOM pentru care se solicită verificarea
este prezentată în Anexa 1.
-

Serviciile solicitate vor răspunde cel puţin următoarelor cerinţe:
verificarea prizelor de împământare şi a paratrăsnetelor;
verificarea continuităţii nulului de protecţie;
continuitatea de la priză la tablou şi de la tablou la priza de împământare;
verificarea şi măsurarea să fie executate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind normele
de sănătate şi securitate în muncă în instalaţiile electrice – standarde şi norme de referinţă (STAS
12604/4 – 89, STAS 12604/5 90, STAS 2612/87, STAS 8275/87, PE 116 etc.);
aparatura de testare folosită să fie conformă cu legislaţia în vigoare – testate metrologic.
Buletinul de verificare PRAM va cuprinde:
condiţiile de măsurare;
tipul aparatului folosit la măsurătoare;
numele executantului şi locul măsurării;
copie după certificatul metrologic al aparatului folosit la măsurare.

După prestarea serviciilor contractantul va avea următoarele obligaţii:
- să livreze buletin de verificare individual pentru fiecare priză în parte.
- să comunice în scris deficienţele constatate şi măsurile de remediere.
Verificările se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM din cadrul
direcţiilor regionale/oficiilor judeţene.
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Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),
în conformitate cu 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. In acest sens, informații
detaliate
pot
fi
obtinuțe
de
la:
Ministerul
Muncii
și
Justiției
Sociale
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) si Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/). De
asemenea, ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal
din care să rezulte că acesta îsi desfăsoară activitatea respectând toate regulile
obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la conditiile de muncă si
protectie a muncii în vigoare la nivel national, corespunzător domeniului său de activitate
(model Anexa nr.2).
6. Valoarea estimată, fără TVA: 23.000,00 Lei
7. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare
de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM.
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.
8. Locul de prestare a serviciilor: sediile ANCOM pentru care se solicită verificarea instalației
electrice sunt prezentate în Anexa 1.
Prezentarea propunerii financiare:
Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, și trebuie să includă toate costurile ofertantului
directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții, inclusiv
deplasarea la locaţiile ANCOM prevăzute în Anexa 1.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
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 3).
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă,
Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata prețului se va efectua numai după realizarea serviciilor1. Plata se va efectua in baza
facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data realizării serviciilor1, plata se va
efectua in termen de maxim 30 de zile de la această dată. In situația in care factura este primită după
realizarea serviciilor1, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data
primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți in avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
1

Realizarea serviciilor se consideră îndeplinită după primirea de către ANCOM a buletinelor de verificare, individual pentru fiecare priză în
parte, și a comunicării scrise a deficienţelor constatate şi a măsurilor de remediere a acestora.
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9. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea prestatorului:
Pentru a fi admis, ofertantul – persoană juridică – trebuie să fie autorizat să efectueze acest gen de
operaţii, iar în consecinţă va prezenta copie după autorizaţia ANRE (valabilă) care să ateste că
are dreptul să emită buletine PRAM.
- declaraţie din care să rezulte că ofertantul dispune de personal autorizat conform legislaţiei în
vigoare.
10. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de
Achizițiilor Publice (SEAP) care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut, în lei, fără TVA, i
se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin
prezenta.
În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM
va îndeplini formalitățile prevăzute de art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică aprobate prin HG nr. 395/2016 și va utiliza
mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această oferta care are prețul
total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în Catalogul
SEAP următorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate, această acțiune
urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta.
11. Informații suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Servicii de verificare a instalatiei
electrice (PRAM), in sediile ANCOM (sedii directii regionale si oficii judetene)”, până la data
de 06.09.2017 (inclusiv).
Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub altă
denumire decât cea de „Servicii de verificare a instalatiei electrice (PRAM), in sediile ANCOM
(sedii directii regionale si oficii judetene)” sau după data de 06.09.2017 (inclusiv) nu vor fi
luate în considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea
acesteia prin fax la nr. +40 372845402 sau pe e-mail la adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform
celor de mai sus.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 05.10.2017.
Solicitarea de oferte împreună cu Anexele 1, 2 și 3 pot fi vizualizate în întregime pe
pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii
publice.

3/7

ANEXA 1

LISTA
sediilor ANCOM – pentru care se solicită
efectuarea verificărilor la instalaţia electrică (PRAM)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Denumirea

Adresa

Direcţia Regională
Bucureşti
Oficiul Judeţean Prahova

Str.Lucian Blaga nr.4, bl.M 110,
tronson 1, sector 3, Bucureşti
Str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.12,
bl.66, sc.A, et.9, ap.37, Ploieşti
Str.Dragoş Vodă nr.12, Piteşti
Str.Bisericii Române nr.101, Braşov
Str.Zefirului nr.59, Buzău
Str.Dobrogei nr.39, Călăraşi
Str.Vasile Lupu nr.9, Constanţa

594

Bdul.Tomis nr.271, bl.L9C, parter,
ap.20, Constanţa
Str.I.H.Rădulescu nr.19-21,
Târgovişte
Giurgiu Str.1 Decembrie 1918 bl.309, scara
A, et.8, ap.33, Giurgiu
Oficiul Judeţean Ialomiţa Str.Nicolae Bălcescu nr.29, Slobozia
Oficiul Judeţean Olt
Str.Caloianca nr.40, Slatina
Oficiul Judeţean
Str.Dr.Stanca nr.2A, Alexandria
Teleorman
Oficiul Judeţean Tulcea
Str.Babadag – Peco nr.158, bl.13,
sc.B, et.8, ap.30, Tulcea
Oficiul Judeţean Vâlcea
Str.Gabriel Stoianovici nr.4, bl. Q2,
sc.B, ap.2, parter, Rm.Vâlcea
Laboratorul de
Com.Prejmer, jud. Braşov
Compatibilitate
Electromagnetică
Direcţia Regională
Str.Câmpeni nr.28, Cluj Napoca
Cluj
Oficiul Judeţean Alba
Str.Fântânele nr.12A, Alba Iulia
Oficiul Judeţean Bihor
Str.Grigore Ureche nr.12, Oradea
Oficiul Judeţean Bistriţa
Str.Grădinilor nr.9, Bistriţa
Năsăud
Oficiul Judeţean
Str.Vasile Goldiş, nr.2, et.3, camera
Covasna
310, Sf. Gheorghe
Oficiul Judeţean
Str.Arsenalului nr.25, Miercurea
Harghita
Ciuc
Oficiul Judeţean
Str.Olteniei nr.4, bl.T3/60, ap.21,
Maramureş
Baia Mare
Oficiul Judeţean Mureş
Str.Slatina nr.19/1, Tg.Mureş
Oficiul Judeţean Satu
Str.Alex.Odobescu nr.76, Satu Mare
Mare
Oficiul Judeţean Sălaj
Str.Căprioarei nr.2, Zalău
Oficiul Judeţean Sibiu
Str.Cloşca nr.8A, Sibiu
Direcţia Regională
Stradela Moara de Vânt nr.34
Iaşi
A, Iaşi
Direcţia Regională Iaşi
Str.Costache Negri nr.10, parter,
Iaşi

12

Oficiul Judeţean
Oficiul Judeţean
Oficiul Judeţean
Oficiul Judeţean
Oficiul Judeţean
Constanţa
Oficiul Judeţean
Constanţa
Oficiul Judeţean
Dâmboviţa
Oficiul Judeţean

Argeş
Braşov
Buzău
Călăraşi

Număr prize
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19
18
34
19
20
50

18
13
30
10
27
22
11
71
126
26
36
40
1
35
19
15
54
43
34

65
19

30.

Oficiul Judeţean Bacău

31.
32.
33.

Oficiul Judeţean
Botoşani
Oficiul Judeţean Brăila
Oficiul Judeţean Galaţi

34.

Oficiul Judeţean Neamţ

35.

Oficiul Judeţean
Suceava
Oficiul Judeţean Vaslui
Oficiul Judeţean Vrancea

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Direcţia Regională
Timiş
Direcţia Regională Timiş
Oficiul Judeţean Arad
Oficiul Judeţean Caraş
Severin
Oficiul Judeţean Dolj
Oficiul Judeţean Gorj
Oficiul Judeţean
Hunedoara
Oficiul Judeţean
Mehedinţi
Oficiul Judeţen
Mehedinţi
Sediul central – Staţia
fixă de monitorizare

Str.Ion Ionescu de la Brad nr.29,
Bacău
Str. 1 Decembrie nr.9A, Botoşani

51

Str.Franceză nr.16, Brăila
Str.Cristofor Columb nr.101, parter,
Galaţi
B-dul Decebal nr.15, bl.C1, parter,
Piatra Neamţ
Str.Alexandru cel Bun bl.H5, sc.A,
ap.1, Suceava
Str.Victor Babeş nr.16, Vaslui
Bd.Unirii nr.61, bl.B2, et.1, ap.2
Focşani
Str.Horia nr.24, Timişoara

15
34

Str. Horia nr.32, Timişoara
Bd.Revoluţiei nr.1, bl.H, sc.A, ap.7,
Arad
Str. 24 Ianuarie nr.16, Reşiţa

34
11

Str.Buziaş nr.53, Craiova
Bd.Republicii bl.30, sc.1, et.8,
ap.30, Tg.Jiu
Str.Brânduşei nr.1A, Deva

33
10

Str.Soveja nr.59A, Dr.Tr.Severin

23

Str.Iuliu Maniu nr.3, bl.5, sc.1, et.8,
ap.31, Dr.Tr.Severin
Com.Fundeni, jud.Călăraşi

13

Notă: În fiecare locaţie există priză/prize de împământare.
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25

16
10
12
19
76

20

25
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ținut cont
de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziția de servicii de verificare a instalației electrice
(PRAM), în sediile ANCOM (sedii direcții regionale și oficii județene)- cod CPV 713140002, organizată de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, declar pe
propria raspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție 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 prevăzute în Legea securității 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,
_________________________
(semnatura autorizata)
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ANEXA 3
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 la achiziţia de servicii de verificare a instalației electrice (PRAM),
în sediile ANCOM (sedii direcții regionale și oficii județene) - cod CPV 71314000-2, organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 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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