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 a ventiloconvectoarelor 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. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de revizie a ventiloconvectoarelor
amplasate la sediul Direcției Regionale București.
3. CPV: 50730000-1
4. Descrierea contractului:
Pentru mentinerea calitatii aerului preparat de catre ventiloconvectoare este necesara
curatarea acestora.
Ventiloconvectoare de pardoseala, producator TRANE, diverse puteri frigorifice, dimensiuni
cuprinse intre 105 si 135 cm - 115 buc.
Operaţii minimale de executat:
- curăţare baterie
- verificare ventilator
- verificare valve
- verificare sistem comanda
- inlocuire filtru
Pentru toate aparatele supuse reviziei 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 transmite
Autorității Contractante.
La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de
reprezentanții ambelor părți.
RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
1. Calitatea serviciilor va fi în conformitate cu standardele şi normele legale în vigoare;
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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.
5. Valoarea estimata fara TVA: 23.000,00 lei
6. Condiţii contract:
Termenul pentru prestarea reviziilor inclusiv inlocuirea filtrelor: 20 (douazeci) 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: Oferta de preţ se va exprima în lei/buc.
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.
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 procesului-verbal 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 de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a rezultatelor
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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 plati in avans.
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 efectuarea 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 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
10.05.2019 (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 10.05.2019 (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 ventiloconvectoare (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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