În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925,
intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare privind realizarea proiectului sistemului de
stingere incendiu la sala de portabilitate din sediul Direcţiei Regionale Bucureşti
(D.R.B.)/ANCOM.
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845341/99;
- În atenţia: Mariana Gheaţă sau Mariana Ursu, E-mail: mariana.gheata@ancom.org.ro,
mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.
1. Tip anunţ: Cumpărare directă
2. Tip contract: Servicii
3. Denumirea achiziţiei:
Achiziționarea de servicii în vederea realizării proiectului sistemului de stingere incendiu la
sala de portabilitate din sediul Direcţiei Regionale Bucureşti (D.R.B.)/ANCOM şi
obtinerii tuturor avizelor legale în acest sens. Proiectul va avea în vedere dimensionarea sistemului
de stingere incendiu, stabilirea schemei de amplasare a acestuia, elaborarea caietului de sarcini
privind achiziţionarea şi instalarea sistemului în conformitate cu proiectul avizat, precum şi
estimarea tuturor costurilor aferente realizării sistemului de stingere a incendiului. Sala de
portabilitate este situată la etajul 7 al sediului D.R.B. a ANCOM din Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc
M110, Sector 3, Bucureṣti.
4. CPV : 71321000-4 - Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi
electrice pentru construcţii (Rev. 2)
5. Descrierea contractului
Proiectul privind realizarea sistemului de stingerea incendiilor cu gaz se va întocmi în
conformitate cu propunerile de îmbunătăṭire precizate în raportul privind analiza la risc la
securitatea fizică a obiectivului sediului D.R.B.. Sistemul va asigura stingerea potenţialelor incendii
pe bază de gaze care să nu afecteze buna funcṭionare a aparaturii ṣi să nu producă deteriorări
ale echipamentelor în cazul apariṭiei necesităţii de stingere a incendiului şi să nu degaje gaze
toxice ȋn imobil prin aprinderea echipamentelor şi a materialelor ce compun sala serverelor.
Proiectul trebuie să respecte conţinutul cadru al unui proiect de specialitate, în
conformitate cu prevederile legale ȋn domeniu.
De asemenea, la elaborarea proiectului, prestatorul are obligaţia de a aplica/respecta toate
actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului prezentei achiziṭii. De
asemenea, prestatorul va aplica/respecta şi eventualele acte normative şi prescripţii tehnice
aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul prestării serviciilor, dacă este cazul.

TEMA DE PROIECTARE:
La definirea sistemului de stingere incediu se vor avea în vedere următoarele cerinṭe:
 Se va ţine cont de faptul că instalarea sistemului se va realiza în regim „sub exploatare” a
imobilului;
 Prestatorul are obligaţia de stabili soluţiile tehnice care să respecte nivelul calitativ, tehnic
şi de performanţă şi de siguranţă în exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice,
standardele şi normativele din domeniu în vigoare;
 Sistemul automat de stingere a incendiilor recomandat, trebuie să fie omologat de
instituṭiile abilitate din UE ṣi avizat de IGSU;
 Soluṭiile propuse vor avea în vedere destinaṭia ṣi configuraṭia spaṭiului ȋn care va fi
amplasat ṣi va respecta recomandarea din Analiza la Risc;
 Sistemul propus trebuie să beneficieze de perioada de garanṭie de 10 ani, perioadă în care
nu va necesita verificare, reîncarcare sau service; Perioada de garantie va curge de la data
recepṭiei şi punerii în funcṭiune a sistemului; În perioada de garantie, în caz de defectare
sau viciu ascuns al unui elementul al sistemului, acesta va fi înlocuit de către furnizor fără
costuri pentru achizitor;
 Echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic, să aibă garanṭii privind
fiabilitatea şi siguranţă în utilizare;
 Sistemul propus trebuie să fie perfect adaptat spaţiului pe care îl deserveşte;
 Gazul inert expulzat trebuie să nu afecteze funcṭionarea circuitelor sau instalaṭiilor electrice
din încăpere;
 Declanṣarea automată a sistemului se face când temperatura din incintă atinge valorile
care pot afecta integritatea echipamentelor; Valoarea acestei temperaturi va fi precizata
ȋn proiect ȋn funcṭie de echipamentele aflate în încăpere;
 Sistemul antiincendiu trebuie să fie eficient pentru incendiile din clasele A, B, C, F, instalaṭii
electrice;
 Acṭiunea agentului de stingere (similar cu inergenul) trebuie să asigure stingerea focului
în cca 10 sec;
 Agentul de stingere să nu fie toxic pentru oameni, să fie un produs ecologic, biodegradabil,
să nu fie coroziv;
 Funcţionarea sistemul trebuie să nu depindă de presiunea din ṭevi sau de surse externe
de energie electrică;
 Se va avea în vedere ṣi montare unei uṣi antifoc cu sistem control acces integrat în sistemul
existent în clădire.
 Prestatorul are obligaţia de a elabora toate documentaţiile necesare instalării sistemului
proiectat;
 Prestatorul are obligaţia de a elabora caietul de sarcini in scopul achizitionarii sistemului
proiectat;
 Prestatorul are obligaţia de a elabora toate documentaţiile necesare în vederea obţinerii
avizelor şi acordurilor, precum şi altele asemenea în conformitate cu reglementările
tehnice, standardele şi normativele din domeniu în vigoare şi are obligaţia de a le obţine,
în numele şi pe seama ANCOM.
6. Valoarea estimată fără TVA: 22.250,00 RON
7. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai
mare de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.
Notă 1: În situaţia în care termenele legale pentru eliberarea acordurilor, avizelor, autorizărilor,
aferente sistemului prevăzute de legislaţia în vigoare sunt depăşite de către instituțiile abilitate,
din motive independente de prestator, perioadele respective de întârziere din partea instituțiilor
abilitate nu vor fi luate în considerare la calcularea termenului de prestare a serviciilor; pentru

aplicarea acestei dispoziţii prestatorul are obligaţia de a demonstra că a efectuat toate demersurile
necesare în vederea obţinerii acestora, în sensul că întârzierile nu se datorează culpei sale şi că
dacă instituțiile abilitate ar fi respectat termenele legale, proiectul ar fi fost predat în termen.
Pe parcursul prestării serviciilor corespondenţa va fi în limba română. Documentele
solicitate se vor redacta în limba română.
Documentaţia completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 3
(trei) exemplare pe hârtie şi 3 (trei) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format
pdf. şi doc., partea desenată în format dwg. şi pdf.).
Toată documentaţia aferentă, elaborată sub orice formă, este si va rămâne în
proprietatea ANCOM în timpul şi după finalizarea prestării serviciilor pentru o perioadă de 10
ani. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris emis în
prealabil de ANCOM.
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 servicii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată:
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata preţului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de prestator, primită şi
acceptată de ANCOM, în contul de Trezorerie al prestatorului, numai după semnarea fără
obiecţiuni a Procesului-Verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua
în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiecţiuni a Procesului-Verbal
de recepţie a rezultatelor serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a ProcesuluiVerbal de recepţie a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de
maxim 30 (treizeci) 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.
Notă 2: În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obţinerea de la
autorităţile competente a acordurilor, avizelor, autorizărilor, acestea vor fi decontate de către
ANCOM, după semnarea fără obiecţiuni a Procesului-Verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor,
pe bază de deviz centralizator şi documente justificative. Se vor accepta la decontare doar acele
documente justificative care sunt eliberate pe numele ANCOM.
Orice document/documentaţie/formular necesar de întocmit, pentru/sau în legătură cu realizarea
obiectului contractului, va fi întocmit de către prestator, cu acceptul şi în numele ANCOM.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie lizibilă, 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 lizibilă, autorizaţie emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, care să ateste dreptul ofertantului de a
desfăşura activităţi de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare ṣi stingere a incendiilor.

Temeiul legal: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
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.

9. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut in Lei, fără TVA.
10. Termen limită primire oferte: 26.11.2015 (inclusiv)
11. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi:
● fax, la numerele:+40 372 845 402- 599;
● e-mail, la adresele: mariana.ursu@ancom.org.ro sau mariana.gheata@ancom.org.ro;
● depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti,
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.
În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi
marcat cu denumirea şi sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În
atenţia Departamentului Achiziţii/Serviciul Investiţii- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 26.11.2015 nu va fi luată în
considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 25.03.2016.
Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii, prin solicitare
de clarificări, până la data de 25.11.2015(inclusiv).
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare.
INFORMAŢII GENERALE referitoare la echipamentele aflate în sala de portabilitate din sediul
D.R.B. :
Tip echipament
Număr echipamente
Rack
8
Switch
11
Router
7
Server
30
Firewall
7
Storage
4
Backup tape
11
UPS
3
Dimensiunile încăperii L= 9,76m; l= 7.83m; H= 4,40m;
Spaţiul este delimitat de pereţi din beton şi perete cortină de sticlă, uşă termopan fără rezistenţă
la foc, placări cu rigips fără rezistentă la foc, plafon fals ȋn care se află traseul de conducte şi
tuburi de ventilaţie.- vezi şi anexe 1,2 şi 3 [ 3(trei) pagini din proiect clădire]
Solicitare de oferte fără anexe, poate fi vizualizată în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea
Publicitate-Anunţuri.

În atenţia participanţilor la achiziţia directă de servicii
= studiu de fezabilitate privind realizarea sistemului de stingere incendiu
la sala de portabilitate din sediul Direcţiei Regionale Bucureşti(D.R.B.)/ANCOM =
Anunţ de publicitate în SEAP: nr. 23733/18.11.2015
Anunţuri Achiziţii: pe site-ul ANCOM
Întrebări de clarificare:

Conform Temei de proiectare:
1.
Este specificat ca agent de stingere gazul inert (Inergen sau similar), cu condiṭia ca acesta
să descarce în incinta protejata în cca 10 s.
Conform standardelor SR EN 15004/xx, sistemele de stingere cu gaze inerte se descarcă ṣi sting
focul până în 60s.
Agenṭii de stingere care descarcă în cca. 10 s sunt agenṭii lichizi presurizaṭi, care la descărcare
se transformă în gaz, sub denumirea de agenṭi curaṭi: FM 200 ṣi Novec 1230.
Calculul configuraṭiei sistemului de stingere este diferit, raportat la categoria agentului de
stingere: gaz sau agent curat.
Vă rugăm să specificaṭi agentul de stingere care este prevăzut în Scenariul de securitate la
incendiu ṣi care face obiectul proiectului de stingere.

2.
Sistemul propus trebuie să beneficieze de perioada de garanṭie de 10 ani, perioada în care
nu necesită verificare, reîncărcare sau service.
Sistemul propus nu poate asigura o perioadă de garanṭie de 10 ani, perioadă în care să nu
necesite verificări, reîncărcări sau service.
Normativul P118/2- 2013, Partea VIII- Exploatarea instalaṭiilor de stingere a incendiilor,
prevede, pentru instalaṭiile de stingerea incendiilor cu gaz, verificări ṣi revizii periodice cel puṭin
o dată pe an.
De asemenea, în cazul descărcării buteliilor în caz de incendiu, este impetuos necesară
reîncărcarea acestora astfel încât refacerea integrităṭii sistemului de stingere ṣi protecṭie contra
incendiilor să fie realizată în termenul cel mai scurt. În perioada refacerii acestuia, se va asigura
protecṭia contra incendiilor cu alte elemente compensatorii.
Vă rugăm să ne clarificaṭi cerinṭa din Tema de proiectare.

3.
Se precizează faptul că prestatorul are obligaṭia de a elabora toate documentaṭiile
necesare în vederea obṭinerii avizelor ṣi acordurilor, precum ṣi altele asemenea în conformitate
cu reglementările tehnice, standardele ṣi normativele din domeniu în vigoare ṣi are obligaṭa de
a le obṭine în numele ṣi pe seama ANCOM.
Prestatorul, în calitate de proiectant, are obligaṭia de a elabora Documentaṭia tehnică pentru
faza de autorizare, precum ṣi Documentaṭia tehnică pentru faza de execuṭie ṣi de a obṭine viza
ṣi referat din partea unui verificator MLPAT.
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De asemenea, proiectantul are obligaṭia în faza de execuṭie să participe în cadrul comisiilor pe
etape de execuṭie.
Vă rugăm să ne clarificaṭi la ce avize ṣi acorduri faceṭi referire în Tema de proiectare, fiind o
exprimare prea generală.
4.
Vă rugăm confirmaṭi că sunt excluse din proiectul sistemului de stingere incendiu la sala
de portabilitate din sediul Direcṭiei Regionale Bucureṣti(DRB)/ANCOM următoarele categorii de
lucrări: orice amenajări ale spaṭiului de protejat pentru asigurarea etanṣietăṭii, a rezistenṭei
pereṭilor la presiune, modificări ale instalaṭiilor existente.
Răspunsul ANCOM la întrebările de clarificare:
1. MAI/Jandarmeria Română, a întocmit un Raport privind analiza de risc la securitate fizică ṣi
recomandă pentru sala cu echipamente:”1(un) sistem de stins incendiu cu gaz INERGEN”.
Standardele din domeniu prevăd pentru sistemele de stingere incendiu cu gaz INERGEN,
faptul că dacă starea de alarmă a fost determinată de detectori, atunci comanda de stingere
se transmite după temporizarea (maxim 60 s) setată în CSI (Centrala de Stingere Incendiu
din componenta Sistemul electric de detecṭie, alarmare ṣi comandă a stingerii aferent
zonelor protejate).
S-a menṭionat cca 10 s – acest lucru, numai în cazul în care setarea din centrală permite.
Se acceptă temporizarea de maxim 60 s.
2. Termenul de garanṭie a instalaṭiei se stabileṣte în funcṭie de termenul de garanṭie al utilajelor
ṣi echipamentelor livrate de furnizor (conform termenului de garanṭie acordat de
producătorul extern). Exploatarea ṣi întreṭinerea echipamentelor se face în conformitate cu
instrucṭiunile de exploatare si întreṭinere livrate de producătorul instalaṭiilor.
Se acceptă ṣi garanṭii mai mici de 10 ani cu condiṭia ca perioada de garanṭie prevăzută în
Caietul de sarcini să fie demonstrată prin prezentarea de documente/prospecte ale
producătorilor elementelor sistemului de stingere, care să susṭină termenul propus.
3. Proiectul va fi verificat în conformitate cu prevederile legale, Legea 10/95 ṣi HG 925/95, de
către un verificator MLPAT. Dacă se impune prin reglementările în vigoare, proiectul va fi
avizat ṣi de IGSU.
4. Proiectul trebuie să conṭină toate informaṭiile necesare realizării ṣi punerii în funcṭiune a
sistemului de stingere incendiu cu gaz INERGEN, inclusiv amenajări ale spaṭiului de protejat
pentru asigurarea etanṣietăṭii, a rezistenṭei la presiune a pereṭilor ṣi modificări la instalaṭii
existente.
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