În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze servicii de revizie și reparații la chiler și la aparatele
de aer condiționt amplasate la sediul Direcției Regionale București.
Punct de contact: Biroul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia:
Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de revizie si reparaţii la chiler și la aparatele de
aer condiționt amplasate la sediul Direcției Regionale București.
3. CPV: 50730000-1
4. Descrierea contractului:
În vederea asigurarii temperaturii optime în sala Serverelor-Portabilitate, în sălile unde se
afla aparatura de monitorizare spectru, cât şi pentru menţinerea unui microclimat sănătos
în spaţiile de birouri, se impune efectuarea lucrărilor de revizie periodică şi după caz de
reparaţie a aparatelelor de aer condiţionat, cât și a chillerului, amplasate după cum
urmează:
Nr. Crt.
1

2

3

4

1

TIPUL

APARAT AER
CONDITIONAT DUCT
FUJITSU, 25000 BTU
portabilitate - cu
tubulatura de ventilatie
APARAT AER
CONDIŢIONAT CHIGO,
9000BTU
APARAT AER
CONDITIONAT
WESTWOOD WCS 12
PINV 12000 BRT
APARAT AER

BUC

LOCAŢIA
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BUCUREȘTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
etaj 7 - portabilitate

1

BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
Sala 6.2

1

BUCUREȘTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
sala 10.1

1

BUCUREȘTI

observaţii

In perioada

CONDITIONAT FUJITSU
ASYG 12LLCC
5

6

APARAT AER
CONDITIONAT FUJITSU
AOU24, 24000 BTU sala
de portabilitate
Chiller Lichid de tip

rotativ, elicoidal, cu
răcire prin aer Trane R
TAD 85-125 (50 HZ)
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1

Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
Sala 9.4
BUCUREȘTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
etaj 7 - portabilitate

de garantie

BUCUREȘTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti
amplasat pe terasa blocului

Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate)
1. revizie tehnica periodica;
2. reparația defectiunilor constatate la serviciile de revizie.
Caracteristici şi cerinţe:
Operaţii minimale de executat la revizia periodica pentru fiecare aparatele de aer conditionat:
a. curăţare prefiltre şi înlocuire dacă este cazul
b. starea bateriei (evaporatorul);
c. examinarea starii generale a aparatului
d. verificarea, curaţarea și igienizarea unitatilor interioare
e. verificarea și curațarea tubulaturii;
f. reumplerea circuitului cu freon dacă presiunile se abat de la normal;
g. verificarea presiunilor şi temperaturilor de funcționare, subrăcirea şi
supraîncălzirea;
h. verificarea şi curăţarea unităţilor exterioare;
i. verificarea și refacerea (unde este necesar) izolației conductelor de agent frigorific.
Operaţii minimale de executat la revizia anuală a Chillerului (echipamentul a fost pus in
funcțiune în noiembrie 2004):
a. Verificare presiune a modulului UCM-CLD pentru evaporator, condensator și ulei;
b. Verificare subrăcire, aceasta nu trebuie să arate valori mai mici de 3 grade C ( 5,4
F);
c. Verificare a întregului sistem pentru eventuale functionări necorespunzătoare;
d. Verificarea bobinelor condensatorului de mizerii și reziduuri. Dacă acestea sunt
murdare, se vor efectua operaţiile de curăţare a bobinei;
e. Verificarea suprarăcirii sistemului;
f. Control pierderi ulei/agent de răcire şi eventual reîncărcare instalaţii;
g. Verificare conexiuni electrice în tabloul de forţă;
h. Verificarea funcţionării rezistenţei de carter;
i. Verificarea capilarelor;
j. Verificarea punctelor programate;
k. Verificare presiune ulei carter;
l. Verificarea detentorului;
m. Controlul vibraţiilor;
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n. Verificare aparate control şi securitate;
o. Control depuneri săruri pe condensator/vaporizator şi curăţirea lor;
p. Verificarea pompelor de circulatie Wilo, putere 5.5 kw – 2 buc
Pentru toate aparatele supuse verificării și găsite defecte se impune a se efectua o
constatare tehnică de specialitate, gratuita, prin care să se determine defecțiunile și piesele
defecte ce urmează a fi înlocuite. Se va întocmi un Deviz de cheltuieli care se va supune
aprobarii Autorității Contractante.
Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparaţiilor. Acestea vor fi de
origine, noi, compatibile cu tipul de aparat de aer condiționat, chiller, certificate/omologate și
vor fi menționate separat în deviz. Achiziționarea acestor repere se va face prin respectarea
principiului concurențial al pieței. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparația în
condițiile prezentate în respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificări
(de exemplu: în cazul în care o piesă poate fi achiziționată de la mai mulți furnizori,
reprezentantul achizitorului poate opta pentru achiziția piesei de la un anumit furnizor în
funcție de prețul și calitatea acesteia).
La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de
reprezentanții ambelor părți.
Pentru reparațiile defectiunilor constatate în urma efectuării reviziilor, prestatorul
va oferta un tarif unic lei/oră de manoperă, preț ce va cuprinde toate cheltuielile
directe și indirecte.
Alte cerințe minime obligatorii:
RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
1. Calitatea serviciilor va fi în conformitate cu standardele şi normele legale în vigoare;
2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenele stabilite. Prestatorul este pe deplin răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului;
3. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor şi să asigure resursele
umane, aparatura de măsură şi control, precum şi sculele, dispozitivele şi materialele
consumabile necesare operaţiunilor de service ofertate.
RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI/BENEFICIARULUI
1. Achizitorul/beneficiarul va asigura accesul reprezentanţilor prestatorului la
echipamentul la care se executa lucrarile de service, precum şi prezenţa personalului calificat
care să recepţioneze lucrarea.
2. Achizitorul/beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul
convenit de comun acord şi menţionat în contractul de prestări servicii.
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Perioade de garanţie solicitate:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie
care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea
serviciilor și vor fi de minim 3 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 48
ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru achizitor.
5. Valoarea estimata fara TVA: 18.900,00 lei (pentru revizii și reparatii, daca este cazul),
defalcata astfel: revizie aparate aer condiționat - 2600,00 lei, revizie chiller - 3500,00 lei,
manoperă - 50 ore (10000,00 lei), piese de schimb: 2800,00 lei
6. Condiţii contract:
Termenul pentru prestarea reviziilor și reparatiilor: 45 (patruzeci si cinci) zile de la data primirii
comenzii/contractului.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile ANCOM DR
Bucuresti.
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.
Locul de prestare al serviciilor: sediul D.R.București din str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3
Prezentarea propunerii financiare: Ofertantul va completa propunerea financiara
detaliata in conformitate cu formularul din Anexa 1.
1. In Propunerea financiara detaliata ofertantul va prezenta pretul pentru revizia aparatelor
de aer condiționat si pretul pentru revizia chiller-ului.
2. In Propunerea financiara detaliata ofertantul va prezenta pretul unic al orei de manopera
si pretul total al orelor de manopera pentru prestarea serviciilor de reparatii determinat, luand in
considerare numarul maxim estimat de ore de manopera si anume: 50 ore de manopera.
3. Exclusiv pentru departajarea ofertelor vor fi comparate toate valorile rezultate prin
insumarea pretului total al reviziilor, pretului total al orelor de manopera (stabilit conform celor de
mai sus) si valoarea estimata aferenta pieselor de schimb, exprimata in suma fixa, astfel: piese de
schimb 2800,00 lei, fara TVA
4. Valoarea totala rezultata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata detaliata la pct. 5.
Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
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Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada
Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea proceselor-verbale de recepţie a
rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM,
in termen de maxim 30 zile.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. 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.
- copie după certificat/autorizare pentru efetuarea operațiilor de întreținere și reparații a
echipamentelor de tehnica frigului.
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform Anexei nr. 1,
din care să rezulte că ofertantul 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.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate
cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care
a introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va
solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin
prezenta. In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta,
ANCOM va indeplini formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si
va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care
are pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA.
9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea
cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 30.08.2017 (inclusiv).
Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin
fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
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Oferta depusă după data de 30.08.2017 (inclusiv), nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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Anexa nr. 1
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 lega/împuternicit al
________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa

operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de revizie si reparatii aparate de aer

condiționat și chiller la sediul DRB (cod CPV: 50730000-1), organizată de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională Bucureşti, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate
falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de
atribuire 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, precum şi în
celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.
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
OFERTANT,
____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ

Pret revizie
aparate aer
condiționat
(13 buc.), fara
TVA

(1)

Pret revizie
chiller, fără
TVA

Numar
maxim
estimat de
ore de
manopera

Pret unic
al orei de
manopera
in lei, fara
TVA

(2)

(3)

(4)

50

Valoare totala in lei, fara TVA (1+2+5+6)

8

Preț total al
orelor de
manoperă în
Lei, fără TVA

(5=3x4)

Valoarea
estimată
pentru piese
de schimb în
Lei, fără TVA

(6)
2.800,00

