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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, prin Direcţia 
Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de intretinere si reparare a echipamentelor de aer 
conditionat la sediul ANCOM – DR Timiş  (cod CPV 50730000-1). 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGA, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii intretinere si reparare a echipamentelor de 
aer conditionat la sediul ANCOM – DR Timiş Statie fixa de monitorizare spectru din localitatea 
Cârligei, comuna Bucovăț, jud. Dolj. 

 

3. CPV: 50730000-1 

 

4. Descrierea contractului 

 

Servicii de revizie și  reparare a unui aparat de aer condiţionat tip HITACHI 9000 BTU, 
model RAC-25YH6 / RAS-25YH6, care prezintă disfuncționalități în funționare, constând în 
răcire insuficientă și zgomot puternic provenit de la unitatea extermă a instalației de aer 
condiționat situată în locația susmenționată. 
 
I.   Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):  
  
         - Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreţinere, reprezentând o revizie 
anuală ce va conţine următoarele operaţiuni: 
            - completarea  agentului refrigerant de la aparatul de aer conditionat  la capacitate 
nominală conform cărții tehnice a aparatului 
  - curăţare filtre unitate interioară  cu detergent dezinfectant special pentru filtre climatizare 

 - curăţare  evaporator 
 - curăţare condensator 
 - control conexiuni electrice 
 - verificare ventilator interior 
           - verificarea ventilator exterior 
 - verificare amperaj compresor 
 - verificare presiune refrigerant 
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 - control izolaţie termică 
 - control valve 
           - verificare funcţie cald / frig  
           - diagnosticare defecţiuni  
 

Reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite şi vor cuprinde 
reparaţii mecanico-electrice şi înlocuire, cu repunerea în funcţiune a echipamentului în parametrii 
normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). 

- Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de 
producător (fabricant). 

- Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii 
aparatului de aer condiţionat, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către 
solicitantul ANCOM DR Timis care a cerut remedierea şi a unui Deviz de reparaţie. 

- Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/  
repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil 
al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru 
reparaţiile efectuate cât şi pentru piesele înlocuite. 

- Reparaţiile se vor efectua în baza unui deviz de reparaţie, acceptat de beneficiar. 
- Devizul de reparaţii se va transmite beneficiarului în maxim 24 de ore de la constatare. 
- Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor de manoperă/ intervenţie 

rezolvată (reparaţie) ale prestatorului de servicii şi preţurilor pieselor de schimb / consumabilelor. 
- Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către 

prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea 
acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. 

- În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către 
prestator pe documentele prezentate de personalul acestuia. 

- Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat 
de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului. 

 Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele 
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia. 

 Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de 
servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele. 

 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. 
 

Perioade de garanţie solicitate: 
 

 Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării proceselor-verbale de recepţie care 
atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor, 
minim 6 luni. 

Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este cea acordată 
de producator. 

În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor 
semnalate cu respectarea termenului de 24 ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru 
achizitor. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 500 Lei 
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6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de   5 
(cinci) zile lucrătoare de la data primirii solicitarii scrise transmise de către ANCOM,  

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM DR Timiş din 
Str. Horia, Nr. 24, Timişoara, jud. Timiş.   

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. 
 

7. Criteriu de evaluare oferte 
 

Criteriul de atribuire ce va fi aplicat este: 
Preţul cel mai scăzut (Vsr), calculat astfel 
Vsr = (Tra) + (Tmi) +  (Vadaos) 
Unde: 
Tmi = tariful de manoperă  / intervenţie rezolvată (reparaţie) 
Tra = tariful revizie anuală / instalaţie  
Vadaos = val.adaos comercial pentru piesele de schimb 
Va fi declarată câştigătoare oferta cu cea mai mică valoare totală a (Vsr).  
 Vsr - reprezintă însumarea tarifului de manoperă  / intervenţie rezolvată (reparaţie),  a  tarifului 
reviziei anuale / instalaţie şi a valorii adaosului  comercial pentru piesele de schimb.  
Vsr are rolul departajării ofertelor financiare. Pe parcursul derulării contractului preţul care va fi 
efectiv plătit, dupa receptia serviciilor,  va fi determinat în funcţie de piesele de schimb şi 
accesoriile și serviciile de întreținere și reparare care vor fi achiziționate.  
Furnizorul va face dovada respectarii adaosului comercial practicat pentru piesele de schimb prin 
anexarea în copie a facturii de proveniență ale acestora. 
 

În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va 
solicita reofertarea, în plic închis, în vederea departajării lor. 
Ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia de a transmite o nouă ofertă detaliată, semnată şi 
ştampilată. Noile tarife înscrise în oferta detaliată trebuie să fie mai mici sau cel mult egale cu cele 
ofertate iniţial. 
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  



 

4/4 
 

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. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

8. 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.  

 
9. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 15.04.2016 (inclusiv), ora 17:00, prin fax la nr. 
0256471699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro sau prin depunere direct 
sau prin poştă la Registratură – ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 
300342. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 15.04.2016 (inclusiv), ora 
17:00, nu va fi luată în considerare. 

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte 
oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De 
asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Oficiului Regional Achiziţii Timiş”. Dacă plicul nu 
este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.05.2016. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ramona.botoroaga@ancom.org.ro

