În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Direcţia Regională Muntenia, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal:
031072, intenţionează să achiziţioneze servicii de revizie si reparare a centralei termice de la sediul
Oficiului Judetean Calarasi al ANCOM.
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 reparare a centralei termice de la
sediul Oficiului Judetean Calarasi al ANCOM.
3. CPV: 50720000-8
4. Descrierea contractului:
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de revizie/mentenanta si reparare a
centralei termice descrise mai jos, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Nr. Crt.
1

TIPUL

Centrala IMMERGAS, 24kW

BUC

LOCAŢIA

1

CALARASI
str. Dobrogei, nr. 39, Calarasi

Detalierea metodologiei de lucru:
-

A. revizie periodica;
B. reparatii;

A. REVIZIA PERIODICA, operatiuni minime:
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curatarea generala a centralei termice
refacerea pernei din vasul de expansiune
curatarea camerei de ardere
curatarea arzatorului de gaz
reglarea si verificarea procesului de ardere in scopul realizarii unei arderi complete
verificarea sistemelor de siguranta
curatarea vanei cu 3 cai daca este necesar
verificarea pompei de recirculare daca functioneaza corect

observaţii

-

verificarea cosului de evacuare
curățarea schimbătorului principal de căldură
curățarea schimbătorului secundar de căldură
curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrală (filtrul din aparat)
curățarea/verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM
verificarea/reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim)
verificare protecție la lipsă flacără, la supratemperatură si la tiraj insuficient
verificare etanșeitate centrală (parte de apă, de gaz, de evacuare gaze de ardere)

Prestatorul se obligă să respecte toate normele de securitate și sănătate în muncă, protecție
civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe timpul desfășurării activității în spațiile beneficiarului și să
remedieze toate defecțiunile sau pagubele survenite din vina sa, în urma desfășurării activității în
aceste spații.
Revizia se va efectua în termen de maxim 15 zile de la primirea comenzii/semnarea
contractului.
B. REPARATII:
Se vor efectua in urma reviziei, daca este cazul sau la solicitarea beneficiarului.
Pentru reparatiile accidentale, prestatorul va oferta un tarif unic lei/ora de manopera, pret ce va
cuprinde toate cheltuielile directe si indirecte, indiferent de amplasarea obiectivului.
După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz
estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera. Prestatorul va asigura piesele
de schimb necesare reparaţiilor şi eventualelor defecţiuni constatate. Acestea vor fi de origine, noi,
compatibile cu tipul de centrală, certificate/omologate si vor fi mentionate separat in deviz. Devizul va
fi supus spre aprobare autoritatii contractante. Achizitionarea acestor repere se va face prin
respectarea pricipiului concurential al pietei. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in
conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de
exempu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la mai multi furnizori, reprezentantul
achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de pretul si calitatea
acesteia).
- După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi prestarea serviciilor in
termen de maxim 10 zile de la obtinerea acordului.
La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de
reprezentanții ambelor părți.
PERIOADE DE GARANŢIE:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie care atestă
furnizarea şi montarea pieselor de schimb, minim 12 luni.
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor cu
respectarea termenelor prevăzute mai sus, fără costuri pentru piesele inlocuite.
5. Valoarea estimata fara TVA: 1.220,00 lei defalcata astfel:
- revizie: 300,00 lei,
- reparatii (daca este cazul): - manopera: 240,00 lei (aprox. 2 ore),
- piese de schimb: 680,00 lei.
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6. Condiţii contract:
Contractul se va încheia până până la 31.12.2019. Revizia se va executa in termen de maxim 15
(cincisprezece) de zile de la primirea comenzii/semnarea contractului.
Termenul pentru prestarea reparatiilor: 10 (zece) zile de la data primirii devizului aprobat de
autoritatea contractanta.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul 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.
Prezentarea propunerii financiare: Ofertantul va completa propunerea financiara detaliata
in conformitate cu formularul din Anexa 2.
1. In Propunerea financiara detaliata ofertantul va prezenta pretul pentru revizie.
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: 2 ore de manopera.
3. Exclusiv pentru departajarea ofertelor vor fi comparate toate valorile rezultate prin insumarea
pretului total al reviziei, 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 680,00
lei, fara TVA
4. Valoarea totala rezultata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata detaliata la pct. 5.
Preţul trebuie exprimat în Lei, 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.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRM 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
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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 autorizatia eliberata de ISCIR din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa presteze
servicii de tipul delor din prezenta solicitare.
- Operatorii economici au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție
publică 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. Instituțiile competente de la care
operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă
și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/,
Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www.
inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa web:
http://www.mmediu.gov.ro/. În acest sens, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie
răspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca acesta isi desfasoara activitatea
respectand toate regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la
conditiile de munca si protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzator
domeniului sau de activitate (model Anexa nr. 1);
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
utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are
pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA. In 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 urmatorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor
menționate, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate
cerințele solicitate prin prezenta.
9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de
03.09.2019 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta
postarea ofertei prin fax la nr 021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro.
Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anunțate prin e-mail sau fax
conform celor de mai sus.
Oferta depusă după data de 03.09.2019 (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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Notă GDPR: 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.
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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 reparare a centralei aflate la sediul
OJCL (cod CPV: 50720000-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii – Direcţia Regională Muntenia, 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, lei,
fara TVA

Numar maxim
estimat de ore de
manopera

Pret unic al orei de
manopera in lei,
fara TVA

(1)

(2)

(3)

2

Valoare totala in lei, fara TVA (1+4+5)
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Preț total al orelor de Valoarea estimată pentru
manoperă în Lei,
piese de schimb în
fără TVA
Lei, fără TVA

(5)

(4=2x3)
680,00

