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) centrale termice pentru sediul Oficiului Județean
Brașov din cadrul Direcției Regionale București a ANCOM (cod CPV: 39715210-2).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiții, Tel. 0372.845.589, Fax:
0372.845.402, în atenţia: Ion DINCĂ, email: ion.dinca@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Furnizare
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă având ca obiect furnizarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune a 2 (două)
centrale termice cu funcționare în condensatie pentru sediul Oficiului Județean Brașov situat în str.
Bisericii Române nr. 101, Brașov, judeţul Brașov.
3. CPV: 39715210-2
4. Descrierea contractului
4.1. Centrală termică murală cu funcționare în condensatie (combustibil gaz) cu tiraj fortat
(cameră etanşă) = 2 (două) bucăți:
-Min 24 KW pentru încalzire și preparare apă caldă menajeră;
-Putere nominală încălzire: minim 22KW;
-Putere nominală a.c.m.: minim 25 KW;
-Temperatura minimă încălzire: 30ºC;
-Temperatura minimă a.c.m: 32ºC;
-Tensiunea de alimentare: 230V/50;
-Nivel de zgomot: maxim 50 dB;
-Sistem de auto-diagnoză cu afişaj LCD încorporat;
-Dispozitiv/funcţie anti-îngheţ, anti-calcar/anti-depuneri şi anti-blocare a pompei;
-Debit constant de apă caldă la temperatura solicitată;
-Regulator de cameră cu comutare pentru 7 zile, utilizat în siteme de încalzire;
-Comanda cu 2 poziții, cu iesire ON/OFF pentru incalzire;
-Moduri de lucru: normal și economic și protecție la înghet;
-Program de comutare pentru 7 zile si functionare manuală;
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-Borne de legatură pentru cablu monofilar sau cablu lițat;
-Automatizare: Cronotermostat digital;
-Electrovană + detector de gaz 3/4"(inclusiv fitingurile pt.montaj).
Caracteristicile prezentate în configuraţia de bază de mai sus sunt minime şi obligatorii, ele
putând fi ofertate la un nivel superior.
În cadrul Propunerii tehnice se va specifica modelul, marca şi producătorul centralelor oferite.
Modelul de centrală oferit trebuie să fie avizat ISCIR; de asemenea, la Propunerea tehnică se vor
ataşa documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste
încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse produsului (se admite ca aceste
documente să fie prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională).
4.2. Instalarea și punerea în funcțiune a centralelor termice
Centralele termice furnizate se vor instala cu respectarea tuturor prescripţiilor tehnice şi
normelor în vigoare și se vor monta în locul celor existente.
Demontarea şi dezafectarea centralelor termice existente se va face cu respectarea
dispoziţiilor legale referitoare la scoaterea din uz a aparatelor de încălzit cu alimentare cu
combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <=400kW.








La instalarea centralelor termice, furnizorul are obligatia de a efectua următoarele operațiuni:
configurarea instalației utilizare gaz natural (materiale), fără să afecteze proiectul de
bransare la reteaua de distributie a gazelor naturale;
punerea la dispozitie a tuturor materialelor de sub centrală (robineti, filtre, fitinguri,
regulator gaz, etc.);
efectuarea reparatiilor care se impun la circuitul de a.c.m;
obtinerea autorizatiei de functionare a centralelor termice, conform normativelor ISCIR;
se vor reface finisajele acolo unde se montează centralele şi tubulatura aferentă acestora,
precum şi orice altă desprindere de tencuială care va interveni accidental în procesul de
montare.
verificarea prizelor existente;
montarea de prelungitoare (dacă este cazul).

Centralele termice furnizate vor fi însoţite de următoarele documente:
Cartea centralelor care trebuie să conţină: livret aparat, certificat de garanţie, autorizarea
funcţionării aparatului şi procesul verbal de punere în funcţiune (PIF) conform PT-A1 din
2010;
 declaraţie de conformitate, în conformitate cu modelul din PT-A1/2010;
 manualul de utilizare (în limba română);
 Avizul ISCIR.


4.3. Alte cerinţe minime obligatorii
Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),
în conformitate cu prevederile Legii 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 orice
modificare legislativă apărută pe timpul execuției comenzii.
În acest sens, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului
legal din care să rezulte că acesta îsi desfăsoară activitatea respectând toate regulile obligatorii
prevăzute de reglementările legale referitoare la conditiile de muncă si protectie a muncii în
vigoare la nivel national, corespunzător domeniului său de activitate (model Anexa nr.1).
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În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de furnizor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de
Muncă pe raza căruia s-a produs.
Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
Personalul va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului,
normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe toată
durata executării comenzii, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.
Punerea în Functiune (PIF) si instructajul beneficiarului pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă vor fi efectuate numai de către personal autorizat, și se va elibera OBLIGATORIU o
“Autorizaţie de Funcţionare a aparatului Consumator de Gaz Combustibil” şi va completa “Livretul
Aparatului Consumator de Gaze Combustibile”.
Modul de ambalare: Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele astfel încật acestea să
facă faţă fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţii, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămận în
proprietatea achizitorului.
Furnizorul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic de organismele
specializate în domeniu.
NOTĂ 1: Beneficiarul nu va pune la dispoziţia furnizorului niciun reper tehnic (ansamblu,
subansamblu, prelungitoare, elemente de susţinere şi fixare a conductelor, cablurilor, etc.) care ar
putea să-i fie necesar pentru execuția comenzii.
NOTĂ 2: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii şi pot
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări. Vizita amplasamentului va fi efectuată în urma unei
programări telefonice la numărul de telefon 0732.005.4232, persoană de contact Dorin
NICULESCU.
Termenul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a centralelor termice și
eliberare a autorizațiilor de funcționare este de maxim 30 (treizeci) de zile
calendaristice şi curge de la data transmiterii comenzii.
Perioada de garanţie acordată centralelor termice este de minim 36 (treizeci si
sase) de luni şi va curge de la data semnării procesului verbal de punere în funcţiune.
Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate materialele de instruire şi
manualele de utilizare şi întreţinere a centralelor termice în limba română.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi, nefolosite şi nu sunt
uzate moral.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la locul de livrare şi instalare menţionat de către
beneficiar, unde după verificarea configuraţiei, a cantităţilor şi funcţionalităţii se va întocmi un
proces verbal de recepţie.
5. Valoarea estimată fără TVA: 15.096,00 Lei.
6. Condiţii contract: În ofertă se va preciza termenul de livrare, instalare şi punere în
funcţiune a centralelor termice, termen care nu trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data transmiterii comenzii.
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Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție cantitativă și
calitativă este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Perioada de garanţie acordată produselor furnizate este de minim 36 (treizecişişase) de luni
şi va curge de la data semnării procesului verbal receptie și punere în funcțiune.
Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate materialele de instruire şi
manualele de utilizare şi întreţinere a centralelor de încălzire în limba română.
Furnizorul garantează că produsele furnizate sunt noi, nefolosite și corespund tuturor
parametrilor tehnici prevăzuți în oferta sa și că acestea vor funcționa în condiții normale.
În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile produselor livrate în
termen de 2 (două) zile lucrătoare de la notificare.
Reparatiile se vor efectua la locul de livrare menționat în solicitarea de 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.
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
comenzii, de transportul și livrarea produselor la locul de livrare, de instalarea, punerea în
funcțiune, admiterea functionarii și instruirea personalului.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada execuției 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.2.
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 din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie cantitativă și calitativă. 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 recepţie
cantitativă și calitativă. În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a
procesului-verbal de recepţie de receptie cantitativă și calitativă, 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 sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 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;
- în copie, autorizatie emisă de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si valabilă la data depunerii ofertei, din care să rezulte că
furnizorul este autorizat să desfăsoare activităti privind instalarea/montarea, repararea și
întreținerea si verificarea tehnică în utilizare pentru centralele termice oferite.
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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:
Oferta se va transmite până la data de 05.12.2016 (inclusiv), ora 16.00, prin email la
adresa ion.dinca@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau prin
poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea
Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 05.12.2016 (inclusiv), ora
16.00, nu va fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.01.2017.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1, Anexa nr.2.

Redactat de Niculae Cătălin CALOIU, Expert, SI, DA
Avizat de Izabela-Francis
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Aviz DA
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 legal/împuternicit
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziționare a 2 (două) centrale termice în
condensatie (inclusiv montarea și punerea în funcțiune) la sediul Oficiului Județean Brașov din
cadrul Direcției Regionale București a ANCOM (cod CPV: 39715210-2), organizată de Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe
parcursul execuției comenzii care face obiectul prezentei achiziții, 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.
al

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)

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

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziționare a 2 (două) centrale termice în
condensatie (inclusiv montarea și punerea în funcțiune) la sediul Oficiului Județean Brașov din
cadrul Direcției Regionale București a ANCOM (cod CPV: 39715210-2), organizată de Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului în
declaratii, că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile precizate în solicitarea de oferte
ANCOM.
Subsemnatu(a) declar că informatiile 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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