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 o centrala termica in condensatie pentru sediul Oficiului Judeţean Botoșani din cadrul
Direcţiei Regionale Iaşi a ANCOM (cod CPV:39715210-2).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investitii, Tel.+40 372845341/398, Fax: +40
372845599/402,
în
atenţia:
Mariana
Florica
GHEAŢĂ
și/sau
Paula
STOIAN,
email: mariana.gheata@ancom.org.ro/paula.stoian@ancom.org.ro.
1. Tip anunt: Cumparare directa
2. Tip contract: furnizare
3. Denumirea achiziţiei:
Contract de furnizare având ca obiect furnizarea, montarea si punerea in functiune a unei centrale
termice in condensatie la sediul O.J. Botosani situat în str. 1 Decembrie, nr. 9A, Botoșani, judeţul
Botoșani.
4. CPV : 39715210-2 – Echipament de incalzire centrala;
5. Descrierea contractului
CERINTE TEHNICE MINIME OBLIGATORII PENTRU PRODUSE:
1. Centrală termică murală în condensatie (combustibil gaz) cu tiraj forţat (cameră etanşă)
pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră.
Caracteristici:
Putere nominală maximă încălzire: minim 28 KW.
Putere nominală maximă a.c.m.: minim 30 KW.
Temperatura minimă încălzire: 35ºC.
Temperatura minimă a.c.m: 36ºC.
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.
Minim 2 ** pentru confortul a.c.m. conform EN 13203.
Eficienţa energetică : minim 3 ** de eficienţă conform DIR92/42-EEC.
Vor fi vopsite tevile de alimentare cu gaz, de la contor pînă la centrală. Vopseaua va fi
conform normativelor tehnice în vigoare












2. În plus, se vor monta:
1. Termostat ambiental cu fir:
 Automatizare: Cronotermostat digital
 Regulator de camera cu comutare pentru 7 zile.
Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire.
Moduri de lucru: normal şi economic sau protecţie la îngheţ.
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Program de comutare pentru 7 zile şi funcţionare manuală.
Borne de legatură pentru cablu monofilar sau cablu liţat.
Afisaj LCD.

3. Cerinte tehnice pentru montaj si punere in functiune
 Centrala termică furnizată trebuie să fie în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare
de ofertă.


















Centrala termică furnizată se va instala cu respectarea tuturor prescripţiilor tehnice şi
normelor în vigoare .
Centrala termică furnizată va fi însoţită de următoarele documente:
 Cartea centralei care trebuie să conţină: livret aparat, certificat de garanţie,
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).
Centrala termică se va instala în locul celei existente.
Se vor avea în vedere şi eventualele materiale necesare cuplării centralei la instalaţia
interioară existentă, de apă caldă şi căldură (ţeavă, racorduri, etc.). Acolo unde vor fi
treceri sau in colturile incaperilor, nu se vor indoi conductele ci se vor folosi imbinari
speciale pentru racorduri.
Se va avea în vedere verificarea prizelor existente şi dacă este cazul montarea de
prelungitoare. Prelungitoarele vor fi astfel amplasate şi dimensionate încât să permită
alimentarea cu energie electrică a componentelor centralei. Cablurile de prelungire se vor
amplasa aparent pe pereţi, prin fixare mecanică, evitându-se astfel accidentele sau
întreruperile accidentale de energie electrică. Alimentarea se va realiza în aşa fel încât să se
prevină electrocutarea.
Punerea în Functiune (PIF), admiterea functionarii si instructajul beneficiarului pentru
utilizarea în condiţii de siguranţă se vor efectua numai de catre personae juridice autorizate
ISCIR. La punerea în funcţiune vor fi respectate instrucţiunile aplicabile elaborate de
producător pentru tipul de centrală oferit şi prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
Personalul furnizorului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale
achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva
incendiilor, pe toată durata instalării centralei termice, în caz contrar, fiind răspunzător de
nerespectarea acestora. Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de
muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii
săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți),
în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și
orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.
În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declaratie pe propria răspundere a
reprezentantului legal din care să rezulte că acesta îsi desfășoară activitatea respectând
toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la conditiile de
muncă și de protectie a muncii în vigoare la nivel national, corespunzătoare domeniului său
de activitate (modelul este prezentat în Anexa nr.1).
Institutiile competente de la care ofertanții pot obtine informatii referitoare la
reglementările din domeniul securitătii si sănătătii în muncă conform Legii nr.319/2006:
Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale.
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.
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Furnizorul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic de organismele
specializate în domeniu.
Se va specifica modelul, marca şi producătorul centralei 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).
Furnizorul, după ce a întocmit documentaţia tehnică necesară, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare, va obţine, în numele ANCOM, admiterea funcționării
centralei termice pe care a livrat-o.



NOTĂ 1: Beneficiarul nu va pune la dispoziţia furnizorului niciun reper tehnic (ansamblu,
subansamblu, prelungitoare, elemente de susţinere şi fixare a conductelor, cablurilor,
instrumente pentru lucrări de tencuire şi zugrăvire, etc.) care ar putea să-i fie necesar
pentru finalizarea obiectului contractului.



NOTĂ 2: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii şi pot
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări.

6. Valoarea estimata fara TVA : 7.259,00 RON
7. Condiţii contract:
In ofertă se va preciza termenul de furnizare si instalare a centralei termice, termen care
nu trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării
contractului de catre ambele parti.
Perioada de garantie acordată este de minim 24 (douăzecișipatru) de luni și va
curge de la data semnării procesului-verbal de receptie, dupa instalarea centralei termice şi
admiterea funcţionării acesteia.
Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate materialele de instruire şi
manualele de utilizare şi întreţinere a centralei termice furnizate în limba română.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract 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, conform cerinţelor contractuale.
Pe perioada de garanţie a produselor, diagnosticarea şi depanarea se vor asigura la sediul
beneficiarului.

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
contractului de furnizare.
Oferta financiară va include şi costurile de livrare, montaj, admiterea funcţionării, service-ul
în garanţie şi orice alte taxe şi avize necesare pentru admiterea funcţionării.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
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.
CONDITII DE PLATĂ:
Condiţii de plată: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
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Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită şi acceptată de
ANCOM, şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata
facturilor în perioada 24-31 a lunii.
În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie în conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a
lunii.
În situatia in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepţie,
ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii şi
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în
perioada 24-31 a lunii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a 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;
- în copie, autorizaţie emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) şi valabilă la data depunerii ofertei, din care să rezulte că
este autorizat să desfăşoare activităţi privind instalarea, montarea, repararea şi întreţinerea şi
verificarea tehnică în utilizare pentru centrala termică ofertată.
9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 01.07.2015 (inclusiv) ora 17:00 prin email, fax,
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 01.07.2015 ora 17:00 nu va
fi luată în considerare.
In cazul depunerii directe 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 Investitii”. 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 01.09.2015.
Solicitarea de oferte, însoţită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM
la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare:
- Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa nr.2;
Cu stimă,
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PREŞEDINTE
Marius Cătălin MARINESCU

Redactat de Paula STOIAN, Expert, SI, DA
AVIZAT de Mariana GHEAȚĂ, Șef Serviciu, SI, DA
AVIZAT de Ovidiu Florin TABĂRĂ, Ṣef Departament, DA
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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 unei centrale termice in condensație la sediul OJ Botoșani
(cod CPV:39715210-2), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 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 şi ştampila)
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Anexa nr. 2

OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia unei centrale termice în condensație la sediul OJ Botoșani
(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 oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate
în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg 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 şi ştampila)
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