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,
intenţionează să achiziționeze 1(una) centrală termică pentru sediul Oficiului Județean
Harghita(OJHR) din cadrul Direcției Regionale Cluj (DRC) a ANCOM (cod CPV: 39715210-2), cu
montajul/instalarea și punerea în funcțiune, incluse.
Punct de contact: Direcția Achiziții și Administrativă/ Departamentul Achiziții/ Serviciul
Investiții.
În atenția: Mariana URSU sau Cristina SCURTU, e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro
sau cristina.scurtu@ancom.org.ro, Tel. +40 372845 399/481, Fax: +40 372 845 599/402.
1. Tip anunţ: Cumpărare directă
2. Tip contract: Furnizare
3. Denumirea achiziţiei: 1(una) Centrală termică cu montajul/instalarea și punerea în
funcțiune incluse, pentru sediul Oficiului Județean Harghita (OJHR)/ANCOM, în conformitate
cu cerinţele minime obligatorii prevăzute la pct.5. Descrierea contractului şi în condițiile din
cuprinsul prezentei solicitări.
4. CPV: 39715210-2 - Echipament de încălzire centrală (Rev.2)
CPV: 45331100-7 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală (Rev.2)
5. Descrierea contractului:
5.1.

Amplasament/Locație/Locul de furnizare, montaj/instalare și punere în
funcțiune: sediul Oficiului Județean Harghita/ANCOM, situat în Jud. Harghita, Mun.
Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului, Nr. 25.

5.2.

Situația existentă:

La sediul O.J. Harghita există o centrală termică pe gaz, model TERMO AMICA (producător
TERMOMAX KFT Ungaria) pentru care unele piese de schimb nu se mai produc și care la acest
moment, este uzată fizic și moral și trebuie înlocuită.
5.3.

Cerințe/specificații/caracteristici minime obligatorii:

5.3.1. Specificații/caracteristici tehnice minime obligatorii pentru centrala
termică:
-Putere termică nominală: min. 30 KW;
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-Tip montare: murală;
-Funcționare: în condensație;
-Combustibil: gaz metan;
-Tiraj: forțat (cameră etanșă);
-Modalitate încălzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.): instant;
-Clasă de randament energetic sezonier: min. clasa A;
-Putere termică nominală maximă în regimul de încălzire 50/30 oC: min. 35 KW;
-Putere termică nominală maximă în regimul de încălzire 80/60 oC: min. 31 KW;
-Randament normat maxim (eficiență normată): min.109%;
-Randament minim: 107%;
-Temperatura minimă încălzire: 30ºC;
-Debit a.c.m. la DT 25 0 C: min. 14 l./minut;
-Tip cameră de ardere: cameră etanșă;
-Kit evacuare gaze arse: inclus;
-Placă de fixare pe perete: inclusă;
-Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz;
-Nivel de zgomot: max. 50 dB;
-Sistem de auto-diagnoză cu afişaj LCD încorporat;
-Dispozitiv/funcţie anti-îngheţ, anti-calcar/anti-depuneri şi anti-blocare a pompei;
-Debit constant de apă caldă la temperatura solicitată;
-Comanda cu 2(două) poziții, cu ieșire ON/OFF pentru încălzire;
-Borne de legătură pentru cablu monofilar sau cablu lițat.
Nota 1: Caracteristicile prezentate în configurația de bază de mai sus, sunt minime şi obligatorii,
ele putând fi ofertate la un nivel superior.
5.3.2. Cerințe minime obligatorii privind montajul/instalarea și punerea în
funcțiune a centralei termice:
Centrala termică care se achizitionează se va instala/monta cu respectarea tuturor
prescripțiilor tehnice și normelor în vigoare în locul celei existente.
Demontarea şi dezafectarea centralei termice existente se va face cu respectarea
dispozițiilor legale referitoare la scoaterea din uz a aparatelor de încălzit cu alimentare cu
combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤400kW.
La instalarea centralei termice, furnizorul are obligația de a efectua următoarele
operațiuni:
•
•
•
•
•
•
•
•

configurarea instalației de utilizare a gazelor naturale (gaz metan), fără să afecteze
proiectul de branșare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale existent;
furnizarea tuturor kiturilor/materialelor necesare montării și punerii în funcțiune a
centralei (robinete, filtre, fitinguri, regulator gaz, etc.);
montarea conductei de evacuare a condensului și crearea traseului până la punctul de
scurgere;
montarea kitului de evacuare nou;
efectuarea reparațiilor care se impun la circuitul de a.c.m;
refacerea finisajelor acolo unde se montează/instaleaza centrala şi tubulatura aferentă
acesteia, precum şi orice altă desprindere de tencuială care va interveni accidental în
procesul de montaj/instalare;
verificarea prizelor existente;
verificarea și curățirea chimică a întregii instalații de încălzire (calorifere);
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•

obținerea în numele ANCOM, a autorizației de funcționare a centralei termice, conform
normativelor ISCIR.

3.3. Alte cerințe minime obligatorii:
- Prezentarea propunerii tehnice: În cadrul Propunerii tehnice se va specifica modelul,
marca şi producătorul centralei termice oferite; de asemenea, la Propunerea tehnică se vor
atașa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste
clar încadrarea în cerințele/specificațiile tehnice şi în condițiile minime impuse prin prezenta
solicitare (se admite ca aceste documente să fie prezentate într-o limbă de circulație
internațională).
- Modelul de centrală oferit/ofertat trebuie să fie avizat ISCIR.
- Punerea în Funcțiune (PIF) şi instructajul beneficiarului/achizitorului pentru utilizarea în
condiții de siguranță vor fi efectuate numai de către personal autorizat ISCIR și se va elibera
OBLIGATORIU o “Autorizație de Funcționare a aparatului Consumator de Gaz Combustibil” şi se
va completa “Livretul Aparatului Consumator de Gaze Combustibile”.
- Recepția cantitativă și calitativă se face la locul de livrare, montaj/instalare și punere în
funcțiune a centralei termice, situat în Jud. Harghita, Mun. Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului, Nr.
25, unde după verificarea configurației, a cantităților și funcționalității se va întocmi un procesverbal de recepție.
6. Valoarea estimată fără TVA: 5.899,00 RON
7. Condiţii contract:
-Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite, sigilate de producător.
-Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta
să facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la
temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului şi
depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele
rămân în proprietatea achizitorului.
-În ofertă se va preciza termenul de livrare, montaj/instalare și punere în funcțiune a
centralei termice, termen care nu trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data transmiterii comenzii.
Termenul de livrare se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție
este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
-Locul de livrare, montare/instalare și punere în funcțiune a centralei termice:
Oficiului Județean Harghita (OJHR)/ANCOM, situat în Jud. Harghita, Mun. Miercurea Ciuc, Str.
Arsenalului, Nr. 25.
-Produsele vor fi însoțite la livrare de cel puţin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă,
- certificate de garanție,
- declarație de conformitate/certificate de calitate,
- manuale de întreținere şi utilizare (în limba română).
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•
•
•
•

- Centrala termică furnizată va fi însoțită de următoarele documente:
Cartea tehnică a centralei care trebuie să conțină: livret aparat, certificat de garanție,
autorizarea funcționării aparatului şi procesul- verbal de punere în funcțiune (PIF) conform
PT-A1 din 2010;
declarație de conformitate, în conformitate cu modelul din PT-A1/2010;
manualul de de întreținere şi utilizare (în limba română);
Avizul ISCIR.

-Perioada de garanție acordată produsului: minim 36 (treizecisișase) de luni și va
curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție, în condițiile prevăzute
în comandă.
-În perioada de garanție: furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produsului
livrat în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru
achizitor; În situația în care perioada de rezolvare a defecțiunilor depășește 10 (zece) zile
lucrătoare de la notificare, precum și în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor,
furnizorul are obligația de a înlocui în maxim 15(cincisprezece) zile calendaristice produsul
defect cu altul nou, cu performante similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri
achizitorului; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanție egală cu cea inițială,
care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou
proces-verbal de recepție.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor, incluzând fără limitare
preluarea, predarea și transportul de la și la locația achizitorului și în condițiile menționate mai
sus, sunt în sarcina furnizorului.
-Intervențiile și reparațiile/serviciile în perioada de garanție se efectuează la
locația achizitorului/beneficiarului, respectiv, sediul Oficiului Județean Harghita, situat în Jud.
Harghita, Mun. Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului, Nr. 25, cu respectarea programului de lucru
curent al ANCOM, adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00 si Vineri 8:30-14:30, cu excepția
zilelor declarate oficial nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili un alt interval
orar.
-Furnizorul garantează achizitorului faptul că produsul furnizat, montat/instalat și pus
în funcțiune nu încalcă și nu va încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.
-Dreptul de proprietate asupra produsului furnizat, montat/instalat și pus în funcțiune
împreună cu riscul comenzii, se transferă de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecțiuni
a procesului-verbal de recepție.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, furnizorul se obligă să plătească
achizitorului penalităţi de 0,15% din prețul total, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în
întârziere.
-Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA şi va
include toate costurile ofertantului legate de încheierea şi executarea comenzii, de transportul și
livrarea produsului la locul de livrare, de montaj/instalare, punere în funcțiune și instruire a
personalului beneficiarului/achizitorului.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
CONDIŢII DE PLATĂ:
Plata pretului se va efectua de către ANCOM către furnizor în contul deschis de către
acesta la Trezorerie.
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Furnizorul 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 semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal
de recepţie. Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, 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 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal
de recepţie, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30(treizeci) 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.
Pentru depăşirea termenului de plată, cuantumul penalităţilor de întârziere este de
0,15% pentru fiecare zi de întârziere din suma rămasă neachitată, fără TVA.
8. Condiţii de participare:
Se vor prezenta:
- 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;
- o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului, în
conformitate cu modelul din Anexa nr.1 din care să rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea
respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de
activitate al ofertantului;
- în copie, autorizatie emisă de Inspectia de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub
presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si valabilă la data depunerii ofertei, din care să rezulte
că furnizorul este autorizat să desfăsoare activităti privind montaj/instalare și punere în funcțiune
pentru centrala termică oferită/ofertată.
Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta
solicitare de oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr.2.

Nota 2: Documentele enumerate mai sus, vor fi solicitate ulterior depunerii
ofertei în SEAP, cu respectarea condiţiilor precizate mai jos, la pct.9. Criterii de adjudecare, în
prezenta solicitare.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul electronic la cumpărări directe din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice care îndeplinește toate condiṭiile/cerințele solicitate prin prezenta și
care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
De asemenea, ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul
total cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP
documentele solicitate la pct.8. Condiţii de participare, în prezenta solicitare.
În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește toate condiṭiile/cerințele solicitate prin
prezenta, achizitorul va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire
la această ofertă care are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
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În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește condiṭiile/cerințele solicitate, achizitorul va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate
prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește
toate cerinṭele solicitate prin prezenta.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul electronic la cumpărări directe din
Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „centrală termică pentru
OJHarghita/ANCOM- furnizare, montaj/instalare și PIF (cod CPV: 39715210-2)”, până la data de
27.05.2019.
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „centrală termică pentru OJHarghita/ANCOM- furnizare,
montaj/instalare și PIF (cod CPV: 39715210-2)” sau după data de 27.05.2019 nu vor fi luate în
considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa
postarea acesteia prin fax la nr. +40 372845402/599, sau, pe e-mail, la adresa
mariana.ursu@ancom.org.ro sau cristina.scurtu@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail
conform celor mentionate mai sus.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 26.07.2019.

Nota 3: Atât achizitorul(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
achizitor(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.
Nota 4: Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul, pot face observații și pot
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări.
Vizita amplasamentului va fi efectuată în urma unei programări- persoană de contact: Dan
COTAR- telefon 0720022452/e-mail: dan.cotar@ancom.org.ro.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea
Iniţieri de proceduri de achiziţie/Publicitate Anunţuri şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1 şi Anexa nr.2.
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Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte
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/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția unei centrale termice pentru
sediul Oficiului Județean Harghita (OJHR)/ANCOM (cod CPV: 39715210-2), cu montaj/
instalare și punere în funcțiune incluse, organizată de Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe
parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul acestei achiziţii vom respecta obligaţiile referitoare
la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 şi a H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu.
Totodată, pe parcursul executării contractului de achiziție publică/comenzii, vom
respecta 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.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată
respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte

Subsemnatul(a) ____________________________________________, reprezentant
legal/împuternicit al _____________________________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția unei
centrale termice pentru sediul Oficiului Județean Harghita (OJHR)/ANCOM (cod CPV:
39715210-2), cu montaj/instalare și punere în funcțiune incluse, organizată de Autoritatea
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în
declarații, că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte
ANCOM.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu și înțeleg 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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