
 

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 monitorizare a sistemelor de alarmă 
amplasate la sediile Oficiilor Judeţene 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  
Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 

     Tip anunt: Cumparare directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă amplasate la 
sediile Oficiilor Judeţene. 

 
3. CPV: 79711000-1 

 

4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în monitorizarea sistemelor de alarmă 

amplasate la sediile Oficiilor Judeţene astfel: 
 
1.  Sediul  Oficiului Judeţean Buzău, str. Zefirului nr. 59, Buzău 
- tip alarmă: DSC POWER 864 
- sistem transmitere date: Orange 
2.  Sediul Oficiul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis, nr. 271, Bl. L9C, ap. 20, Constanţa 
- tip alarmă: PARADOX 
- sistem transmitere date: Orange 
3.  Sediul Oficiului Judeţean Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, Bl. 309, Etaj 8, AP. 33, Giurgiu 
- tip alarmă: PARADOX 1728 
- sistem transmitere date: Orange 
4.  Sediul Oficiului Judeţean Argeş, str. Dragoş Vodă nr. 12, Piteşti 
- tip alarmă: DSC Model LOVIN CD 5501 Z 
- sistem transmitere date: Orange 
5.  Sediul Oficiului Judeţean Prahova,  str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 12, bl. 66, AP. 37, Ploieşti 
- tip alarmă: MATRIX 
- sistem transmitere date: GPRS 
6.  Sediul Oficiului Judeţean Tulcea,  str. Babadag – Peco nr. 158, bl. 13, ap. 30, Tulcea 
- tip alarmă: CERBER C 52 
- sistem transmitere date: Orange 



7.  Sediul Oficiului Judeţean Vâlcea,   str. Gabriel Stoianovici nr. 4, bl. Q2, AP. 2, Râmnicu Vâlcea 
- tip alarmă: DSC Model PCT 565 H 
- sistem transmitere date: Orange 
8.  Staţie de monitorizare TMS – 1-5 Râmnicu Vâlcea, Jud Vâlcea- obiectivul cuprinde o staţie 
transportabilă de monitorizare amplasată pe un teren cu o suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiu 
Rm. Vâlcea, zona bazinelor de apă Petrişor 
- tip alarmă: DSC Model PCT 565 H 
- sistem transmitere date: Orange 
9. Sediul Oficiului Judeţean Braşov, str. Bisericii Române nr. 101, Braşov 
- tip alarmă: PARADOX  
- sistem transmitere date: Orange 
10. Sediul Oficiului Judeţean Călăraşi,  Str. Dobrogei nr. 39, Călăraşi 
- tip alarmă: SP6000 Paradox cu modul GPRS  
- sistem transmitere date: Orange 
11. Sediul Oficiul Judeţean Teleorman, str. Dr. Stâncă, nr. 2A, Alexandria 
- tip alarmă: DSC-PC1832 cu modul GPRS 
- sistem transmitere date: Orange 
12. Sediul Oficiului Judeţean Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina 
- tip alarmă: DSC-PC1832 cu modul GPRS  
- sistem transmitere date: Orange 
 
In cadrul serviciilor de monitorizare: 
 

1. Prestatorul se obligă să asigure monitorizarea locaţiei beneficiarului prin dispecerat şi 
intervenţia în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, 
incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă). 
Monitorizarea se va efectua zilnic, de catre  dispeceratul de monitorizare, funcţional 24 de ore din 24, 
utilizând sistemul de alarmare aflat în dotarea beneficiarului.  

2. Prestatorul se obliga sa asigure transmiterea de date de la obiectivul beneficiarului la 
dispecerat prin montarea de dispozitive acolo unde este cazul, astfel incat semnalul lansat de centrala 
de alarmare sa fie corect receptionat in dispecerat. Dispozitivele vor ramane in custodia beneficiarului 
pe toata perioada derularii contractului. 

3. Prestatorul se obligă să asigure intervenţia rapidă cu echipaj mobil, în caz de alarmă 
semnalată la dispecerat, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situaţiile în care „forţele proprii sunt 
depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în 
vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea 
infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial”. 

4. Prestatorul va dispune de agenţii de intervenţie special pregătiţi, dotaţi cu autoturisme 
pentru o deplasare rapidă, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, staţie radio emisie - recepţie cu 
putere mare de comunicare, echipament corespunzător intervenţiilor (bocanci, ţinută inscripţionată cu 
însemnele firmei). 

5. Prestatorul se obligă să ajungă la obiectiv prin intermediul echipelor de intervenţie 
specializate în maxim 10 minute ziua şi maxim 7 minute noaptea, în cazul recepţionării semnalelor 
antiefracţie, antiincendiu sau panică ; 

6. Prestatorul se obligă să anunţe imediat beneficiarul în cazul apariţiei unor evenimente 
deosebite. Beneficiarul va mentiona o persoana de contact pentru fiecare obiectiv. 

7. Prestatorul se obligă la asigurarea operativă a echipajelor tehnice în cazul apariţiei unor 
defecţiuni accidentale ale sistemului de securitate în vederea remedierii acestora, la sesizarea 
beneficiarului  

8. Prestatorul va avea obligaţia să deţină la încheierea contractului poliţă de asigurare pentru 
servicii monitorizare şi intervenţie, încheiată cu o societate de asigurare, valabilă (sau cu posibilitate 
de prelungire) pe toată perioada derulării contractului. 

9. Prestatorul va deţine Licenţă de funcţionare emisă de IGPR; Dispeceratul trebuie sa fie 
avizat de M.A.I. - I.G.P.R. în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 

 



Ofertantul poate depune ofertă de preţ pentru unul sau mai multe obiective. 
 

5. Valoarea estimata fara TVA:  21600,00 lei până la 31.12.2017 la care se adauga 4800,00 

lei luând în considerare si posibilitatea prelungirii contractului cu încă 2 luni. (200 

lei/luna/obiectiv) 

 

6. Condiţii contract: 

Contractul se va încheia de la 01.04.2017 până până la 30.04.2017 cu posibilitatea prelungirii 
prin Acte adiţionale pana la 31.12.2017 si apoi cu o perioadă suplimentară de 2 (doua) luni în 
condiţiile prevăzute la art. 165 alin. (1) din Normele metodoligice de aplicare aprobate prin H.G. 
395/2016, dacă autoritatea contractantă nu refuză expres prelungirea acestuia, şi în măsura în care 
BENEFICIARUL va putea asigura sursele de finanţare necesare în vederea îndeplinirii contractului de 
achiziţie, iar reglementările legale în vigoare permit acest lucru. 

Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor 
profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii acestuia în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, în conf. cu 
dispoziţiile legii 319/2006. Prestatorul răspunde şi de păstrarea  confidenţialităţii datelor încredinţate 
de beneficiar; 

Prestatorul raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor incredintate de beneficiar. 
Beneficiarul are dreptul să efectueze o alarmă de testare a monitorizarii in dispecerat si a 

intervenţiei echipei mobile, respectiv de verificare a respectării timpilor de intervenţie. 
Oferta financiară va include un număr nelimitat de: alarme de panică, alarme reale,  intervenţii 

în caz de efracţie sau incendiu, precum şi alarme false. 
 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile Oficiilor Judeţene ale 

ANCOM-DRB.  
 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate, Prestatorul datorează Beneficiarului penalităţi de 
întârziere de 0,15% din preţul total al Contractului, 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 Beneficiar din obligaţia de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în 
întârziere. În cazul în care penalităţile nu pot fi deduse din preţ, Prestatorul are obligaţia de a le plăti 
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului. 

Beneficiarul nu va achita sumele aferente perioadelor în care serviciile nu au fost prestate sau 
au fost prestate în mod necorespunzător. 

 
 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare:  Oferta finaciară se va face în lei/lună/obiectiv. 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.  
 Factura se va emite la inceputul lunii curente pentru luna anterioara. 
 Plata se va efectua in baza facturii transmise de Prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in 
contul de trezorerie al Prestatorului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii; 

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 



7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
a. Certificatul constatator (extras de registru) în original, copie legalizată sau copie lizibilă certificată 
“conform cu originalul”,  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent 
teritorial, din care să rezulte: 

a) că obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor de tipul celor care fac 
obiectul achiziţiei publice; 
b) starea ofertantului; 
c) persoanele care reprezintă persoana juridică în relaţia cu terţii. 

Informatiile cuprinse în acest document trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a 
ofertelor.  

 
b.  Copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, 
Licenţa de funcţionare, valabilă, eliberată de Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul 
General al Poliţiei Române/Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanlor; 
 
c.   Operatorul economic va prezenta, în original, Declaraţie referitoare la condiţiile de muncă 
şi protecţia muncii din care să rezulte că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 la prezenta 
solicitare de oferte. 
 
d. Poliţa de asigurare 
 Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta, în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, în original sau copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul operatorului economic cu menţiunea „conform cu 
originalul” Poliţă de asigurare de răspundere civilă , încheiată cu o societate de asigurări.  
 
Poliţa de asigurare va avea valabilitate (acoperire) pe toata perioada derularii 
contractului, în cazul în care contractul se va prelungi prin acordul de voinţă al părţilor, implicit se va 
prelungi şi perioada de valabilitate (acoperire) a poliţei de asigurare. 
 
e. 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.  

 

 
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 indeplini 
formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si 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. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Ofertantul poate depune ofertă de preţ pentru unul sau mai multe obiective. 
 



Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari 
directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 14.03.2017 (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. 

 Oferta depusă după data de 14.03.2017  (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. 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            Anexa nr. 1 
        OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

 
 



 Subsemnatul(a)___________________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al ________________________________________, (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziţie în vederea 
atribuirii unui contract de servicii de monitorizare a sistemelor de alarama (cod CPV: 79711000-1), 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia 
Regională Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 
achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei proceduri de achiziţie 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:______________ 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
_________________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 

 


