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, prin, Direcţia Teritorială Iaşi cu
sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Aparate de aer condiţionat cu
cu sistem de protecţie împotriva intemperiilor și montaj inclus (cod CPV: 42512000-8). Punct de contact:
Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale, Tel.
0372.845.172 sau
0732.005.703.,
Fax: 0232.219.338, în atenţia: Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziţia:
LOT 1: Aparate de aer condiţionat cu sistem de protecţie împotriva intemperiilor și
montaj inclus, in locatiile:
a. Staţie fixă de monitorizare Galaţi – sat Odaia Manolache, com. Vânători, jud. Galaţi - 2 buc.
b. Staţie fixă de monitorizare Suceava – sat Ipoteşti, com. Ipoteşti, jud. Suceava – 2 buc.
LOT 2: Aparate de aer condiţionat cu montaj inclus, in locația:

a. Staţie fixă de monitorizare Bacău – sat Botești, com. Ungureni, jud. Bacău - 1 buc.
3. CPV: 42512000-8
4. Descrierea contractului

LOT 1: Aparatele de aer condiționat cu sistem de protecţie împotriva intemperiilor și
montaj inclus trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:
Tip split
Capacitate de răcire 12.000 BTU.
Capacitate de încălzire 12.500 BTU.
Clasa energetică A/A.
Tehnologie Inverter.
Dimensiuni unitate exterioară LxHxA [mm]:Lungime 780 mm, înălţime 540 mm, adâncime 250 mm.
Alimentare: monofazat, 220-240 V c.a., 50 Hz.
Funcţie de răcire/Funcţie de încălzire.
Funcţie dezumidificare.
Funcţie de ventilaţie.
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Funcţie autorestart.
Traseul frigorific şi cablul de alimentare a unităţii exterioare în lungime de 5 m.
Agent refrigerant R 410A.
Telecomandă.
Garanţie echipament 2 ani.
Sistemul de protecţie împotriva intemperiilor este compus dintr-un cadru metalic acoperit cu tablă.
Cadrul metalic este realizat prin sudare din ţeavă pătrată din oţel 40 x 40 x 2 mm. Fixarea pe
suportul existent la staţie se va face prin asamblare cu 4 şuruburi M8 x 60 prevazute cu şaibe şi
piuliţe. La partea superioară este acoperit cu tablă de oţel groasă de 2mm, pentru protecţia la
intemperii, cu rol de streaşină. Fixarea pe cadru se va face prin asamblare cu 4 şuruburi M8 x 60
prevazute cu şaibe şi piuliţe. Se va grundui şi vopsi ȋn gri.
Partea laterală a cadrului are formă trapezoidală cu o extindere pentru montajul tablei cu rol de de
streaşină.
Baza cadrului este dreptunghiulară cu lungimea de 1000 mm şi lăţimea de 300 mm .
Partea superioară are formă dreptunghiulară cu lungimea de 1000 mm şi lăţimea de 600 mm pentru
a suporta tabla cu rol de streaşină .
Necesar materiale pentru un cadru metalic:
1.
Repere din ţeavă pătrată din oţel 40 x 40 x2 mm:
lungime ţeavă 1000 mm 6 buc;
lungime ţeavă 900 mm 2 buc;
lungime ţeavă 600 mm 2 buc;
lungime ţeavă 300 mm 2 buc;
2.
Tablă de oţel 1000 x 650 x 2 mm;
3.
8 şuruburi M8 x 60;
4.
8 piuliţe M8;
5.
8 şaibe M8.
Cadrul metalic se va grundui şi vopsi în gri, cu vopsea rezistentă la intemperii.
Furnizorul va asigura transportul aparatelor de aer condiţionat şi a sistemelor de protecţie
împotriva intemperiilor şi materialelor necesare instalării în locaţiile menţionate anterior. Etanşarea
găurii de trecere prin peretele staţiei se va face cu cauciuc siliconic.
LOT 2: Aparate de aer condiţionat cu montaj inclus, in locația:

Staţie fixă de monitorizare Bacău – sat Botești, com. Ungureni, jud. Bacău - 1 buc
Tip split
Capacitate de răcire 12.000 BTU.
Capacitate de încălzire 12.500 BTU.
Clasa energetică A/A.
Tehnologie Inverter.
Dimensiuni unitate exterioară LxHxA [mm]:Lungime 780 mm, înălţime 540 mm, adâncime 250 mm.
Alimentare: monofazat, 220-240 V c.a., 50 Hz.
Funcţie de răcire/Funcţie de încălzire.
Funcţie dezumidificare.
Funcţie de ventilaţie.
Funcţie autorestart.
Traseul frigorific şi cablul de alimentare a unităţii exterioare în lungime de 5 m.
Agent refrigerant R 410A.
Telecomandă.
Garanţie echipament 2 ani.
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5. Valoarea estimata fara TVA – 9.520,00 lei (LOT 1=4 bucx1975 lei; LOT 2=1 bucx1620
lei)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 30
(treizeci) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de către
ANCOM.Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% 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, furnizorul are obligaţia de a le plăti
în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Locul de livrare, montare si sistem de protecţie împotriva intemperiilor sat Odaia Manolache, com.
Vânători, jud. Galaţi și sat Ipoteşti, com. Ipoteşti, jud. Suceava.
Locul de livrare și montare sat Botești, com. Ungureni, jud. Bacău.
La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă,
declaraţii de conformitate/certificate de calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română
sau engleză.
Perioada de garanție acordată aparatelor de aer conditionat livrate este de 24 (douăzecisipatru) luni
şi curge de la data recepţiei acestora.
În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate în
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul în care
perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul
în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a înlocui în același termen de
10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu
titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie
de 24 (douăzecisipatru) luni, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei
acestuia.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de garanţie,
incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt în sarcina
furnizorului.
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul
datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea, fără TVA, a prezentei comenzi, pentru
fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabilă de
punere în întârziere.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în vreun
fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac obiectul prezentei
achiziţii. Se va prezenta preţul unitar pe bucată şi preţul total. Preţul total convenit pentru îndeplinirea
obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării
Contractului/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.
Conditii de plată: Factura se va emite pe adresa: ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3,
Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO98TREZ23F850100200530X, A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa:
ANCOM DR Iași, stradela Moara de Vant nr. 37A, IAȘI.
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, si in
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 2431 a lunii.
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În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în termen
de maxim 30 de zile de la data recepţiei produselor si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din
O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a efectua
plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin.
(1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
- 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;
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total
cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 15.07.2014 ora 16.00, prin fax la nr. 0232/219338 sau
prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la Secretariat –
sediul ANCOM DR Iași, Cod poştal 700376, Stradela Moara de Vânt Nr. 37A.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 15.07.2014 ora 16.00 nu va fi luată
în considerare.
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