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 2 (două) bucăți aparate de aer condiționat pentru sala
tehnică IT DR Cluj, inclusiv instalarea și punerea în funcțiune (cod CPV: 42512000-8).
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/396;
- În atenţia: Grațiela MARIN sau Izabela NASTASE, E-mail: gratiela.marin@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei: 2 (două) bucăți aparate de aer condiționat pentru sala
tehnică IT DR Cluj, inclusiv instalarea și punerea în funcțiune (cod CPV:
42512000-8), în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei
solicitări.
3. CPV: 42512000-8
4. Descrierea contractului
4.1. Caracteristici tehnice minimale:
Fiecare aparat de aer condiționat (o unitate externă și o unitate interioară) va avea următoarele
caracteristici:
 Alimentare: monofazat, 230 V ca, 50 Hz;
 Capacitate generală, 18000 BTU
 Capacitate de răcire, 17060 (3412-20472) BTU , 5 (0,98- 6,00)KW
 Capacitate de încălzire, 19790 (3412-27296) BTU, 5,80(0,98-8,00)KW
 EER 3,47(3,5-3,02)
 SEER 6,9
 COP 3,82(2,88-3,11)
 SCOP 4,2
 Clasa energetică de răcire A++
 Clasa energetică de încălzire A+
 Consum de energie electrică la răcire 1,44 (0,28-1,99)KWh
 Consum de energie electrică la încălzire 1,52 (0,28-1,99)KWh
 Consum de energie electrică la răcire 6,4A
 Consum de energie electrică la încălzire 6,8A
 Tip unitate internă: split de perete
 Unitatea internă are funcțiile: dezumidificare, încălzire, răcire, ventilație
 Telecomandă pentru controlul temperaturilor și funcționalităților
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4.2.
-

-

Dezumidificare 2,8l/h
Debit de aer răcire 1074m3/h
Debit de aer la încălzire 1158 m3/h
Nivel de zgomot 60dB
Unitatea externă
Tip compresor: inverter
Tehnologie compresor: Rotary
Agent frigorific R-410A
Debit de aer 2274/2352 m3/h
Nivel de zgomot 61 dB
Temperatura exterioară minimă de funcționare pe răcire: -15 0C
Temperatura exterioară maximă de funcționare pe răcire: +43 0C
Temperatura exterioară minimă pentru funcționare pe încălzire -150C
Temperatura exterioară maximă pentru funcționare pe încălzire +240C
Țeavă conexiune lichid 6,35mm
Țeavă conexiune gaz 12,7mm
Unitatea externă prevăzută cu valvă de expansiune electronică pentru răcire precisă și
realizarea unui flux ajustabil pentru agentul de răcire
Unitate externă cu motor DC
Senzor de temperatură pe conducta externă.

Alte cerințe:

echipamentele, materialele auxiliare şi manopera de montaj sunt incluse în preț
alimentarea echipamentelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică se va face printr-un
circuit separat prevăzut cu siguranțe de separare așezate în apropierea echipamentelor. Acesta
exista deja montat.
amplasarea unităților exterioare se va face pe acoperis spre curtea interioară. Distanța de la
unitatea internă la cea externă este de aproximativ 20m cu trecere prin tavanul fals.
în cazul în care tevile existente nu au diametrul suficient, acestea vor fi înlocuite.
scurgerea de la echipamentele exterioare și interioare se va conecta la instalația de canalizare
existentă de la ventiloconvectoare. Tubulatura din încăperea serverelor se va îngropa în perete.
Acest perete este pe interior dintr-un compozit de BCA si fibra de sticlă la o grosime de 15 cm.
In urma acestor operațiuni peretele trebuie reparat si vopsit cu alb în zona reparațiilor.
pentru elaborarea corectă a ofertei privind furnizarea de aparate de aer condiționat, inclusiv
instalarea și punerea în funcțiune a acestora în sala serverelor ANCOM din cadrul Direcției
Regionale Cluj, la sediul din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, orice ofertant interesat poate
efectua vizita de documentare în teren la sediul Direcției Regionale Cluj, în urma unei
programări telefonice la numărul de telefon: 0729.890.842 - persoană de contact Mircea
Mercean, respectiv 0723.559.875 - persoană de contact Bogdan Trifu.
5. Valoarea estimată fără TVA: 25.000,00 RON
6. Condiții contract:
 Locul de livrare, instalare și punerea în funcțiune a produselor: sediul Direcției Regionale Cluj
(sala tehnică IT) cu adresa str. Câmpeni, nr. 28, Cluj-Napoca.
 Termenul de livrare, instalare şi punere în funcțiune a produselor la sediul Direcției Regionale
Cluj, sală tehnică IT este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii
comenzii de către furnizor; obligația de livrare, instalare și punere în funcțiune a produselor
care fac obiectul prezentei achiziții se consideră îndeplinită în momentul semnării fără
obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a tuturor produselor prin care
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se constată și conformitatea produselor cu caracteristicile tehnice și funcționale așa cum au
fost solicitate în în prezenta solicitare de oferte și prezentate în ofertă.
 În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Furnizorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de 0,15% din prețul total al comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în
întârziere.
 În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, Furnizorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
 Ofertantul va asigura instalarea și punerea în funcțiune a produselor de aşa manieră, încât să
nu cauzeze perturbări sau întreruperi în activitatea autorităţii contractante, respectând cu
strictețe caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu care ar putea intra în contact pe
parcursul acestor operațiuni.
 Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite, sigilate de producător.
 Se va specifica marca, modelul și producătorul. Se vor atașa documente de la producător în
copie (file de catalog, prospecte, print pagina web, etc.) care să ateste clar încadrarea în
cerințele/specificațiile tehnice şi în condițiile minime impuse produselor prin prezenta solicitare
de oferte (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba română sau engleză).
 Produsele vor fi însoțite la livrare de cel puțin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă,
- certificate de garanție,
- declarație de conformitate/certificate de calitate,
- manuale de întreținere și utilizare (în limbile română și/sau engleză).
 Furnizorul garantează Achizitorului faptul că produsele livrate și montate nu încalcă şi nu vor
încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
 Termenul de garanție acordat echipamentelor de climatizare este de minim 36
(treizecișișase) de luni, iar pentru compresoare de 60 (șaizeci) de luni și care curge de
la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a
tuturor produselor;
 În perioada de garanție: furnizorul are obligația de a remedia orice tip de eroare și/sau
neperformanță și/sau defecțiune și/sau nefuncţionalitate cu privire la produsele livrate,
instalate și puse în funcțiune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificare,
fără costuri pentru achizitor. În cazul 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 produselor, furnizorul are obligația de a înlocui produsele defecte cu
altele noi, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri
achizitorului. Piesele componente înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție de 36
(treizecişişase) de luni, respectiv 60 (șasezeci) de luni pentru compresor, care curge de la
data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de repunere în funcțiune a produselor.
 Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor livrate, instalate și puse
în funcțiune, incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la și la locația
achizitorului, în condițiile menționate mai sus, sunt în sarcina furnizorului.
 Intervențiile și reparațiile/serviciile în perioada de garanție se efectuează la locația
furnizorului. Produsele vor fi preluate de la/predate la sediul sediul ANCOM din cadrul Direcției
Regionale Cluj (sală tehnică IT) din str. Câmpeni, nr. 28, Cluj-Napoca, cu respectarea
programului de lucru curent al ANCOM, adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, Vineri
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8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare. Prin acordul părților, ocazional,
se poate stabili o altă locație sau un alt interval orar.
 Dreptul de proprietate asupra produselor furnizate, împreună cu riscul comenzii, se transferă
de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție
cantitativă și calitativă tuturor produselor.
 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 şi expunerii la
temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului
și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare; ambalajele
rămân în proprietatea achizitorului.
Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către Furnizor în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM.
 Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepție cantitativă și calitativă tuturor produselor.
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 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție
cantitativă și calitativă tuturor produselor. 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 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans și/sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea Furnizorul: 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;
* Atât 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 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.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informatii suplimentare:
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Oferta se va transmite pana la data de 08.10.2018, prin una dintre următoarele modalități:
 depunere direct sau prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. București, Cod
poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2,
 fax: 0372 845 402
 email: gratiela.marin@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 08.10.2018, nu va fi luată în
considerare.
În cazul depunerii directe sau prin poștă, Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în
plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe
plic se va menționa denumirea achiziției - „Aparate de aer condiționat pentru sala tehnică IT DR Cluj
incluzând instalarea și punerea în funcțiune (cod CPV: 42512000-8)”, până la data de 08.10.2018,
precum și „În atenția Departamentului Achiziții /Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat
conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 03.01.2019.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro secţiunea Anunţuri/Anunţuri publice - Achiziţii publice şi în SEAP la adresa
www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunţuri.
Anexa la prezenta solicitare: Anexa nr.1.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant legal/împuternicit
_________________________________________
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția având ca obiect livrarea a 2 (două) bucăți
al

aparate de aer condiționat pentru sala tehnică IT DR Cluj, inclusiv instalarea și punerea
în funcțiune (cod CPV: 42512000-8), 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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