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 revizie si reparatii aparate de aer conditionat
amplasate la sediile OJ-urilor, site-urilor DRB si a ventiloconvectoarelor din sediul DRB.
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. Denumira achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de revizie si reparatii a aparatelor de aer
conditionat amplasate la sediile OJ-urilor, site-urilor DRB si a ventiloconvertoarelor din sediul DRB , în
conformitate cu prevederile legale.
3. CPV: 50730000-1
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în revizie si reparaţii pentru urmatoarele aparate:
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6

TIPUL

BUC

APARAT AER CONDIŢIONAT
FUJITSU 12000 BTU ASY12U

3

AER CONDIŢIONAT SORRISO
9000 BTU UE+UI

2

AER CONDITIONAT CHIGO model
CS 25H3 A 9000 BTU

1

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

AER CONDITIONAT AUX model
ASH 09 9000 BTU

1

APARAT AER CONDIŢIONAT
DAEWOO

2

LOCAŢIA

BUZĂU
Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului Nr.59,
Buzău
BUZĂU
Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului Nr.59,
Buzău
BUZĂU
Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului Nr.59,
Buzău
PLOIESTI
FMS Chitorani, - SITE
com. Bucov, Valea Călugărească, jud.Prahova
FMS Chitorani, PLOIESTI - cabina paza
com. Bucov, Valea Călugărească, jud.Prahova
PLOIEŞTI
Oficiul Judeţean Prahova: str. Sold. Erou Arhip
Nicolae, nr. 12, Bl. 66, et. 9, Ploieşti

observaţii

revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala

7
8
9
10
11

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

AER CONDITIONAT
WESTINGHOUSE WSA12PB5MB

1

AER CONDITIONAT AUX model
ASH 09 9000 BTU

1

AER CONDIŢIONAT SORRISO
9000 BTU UE+UI

3

AER CONDITIONAT AUX model
ASH 09 9000 BTU

1

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

AER CONDIŢIONAT SORRISO
12000 BTU UE+UI

1

AER CONDITIONAT WESTWOOD
WCS 12 FINV 12000 BRT

1

AER CONDIŢIONAT SORRISO
9000 BTU UE+UI

3

APARAT AER CONDIŢIONAT
DAEWOO

1

12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25

APARAT AER CONDITIONAT
VORTEX ASW-H09A4/HSE

1

APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU
(aparate in garantie)

1

AER CONDITIONAT WESTWOOD
WCS 12 PINV 12000 BRT

1

APARAT AER CONDITIONAT
ARISTON AMW 09 GX

1

AER CONDITIONAT AUX model
ASH 09 9000 BTU

1

APARAT AER CONDITIONAT
CHIGO CS - 35 V3A, M107 AH5C
12000 BTU
APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU
(aparate in garantie)

2
1

APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU
(aparate in garantie)

1

APARAT AER CONDITIONAT
FUJITSU AOU24, 24000 BTU
portabilitate - cu tubulatura de
ventilatie

4

CONSTANTA
FMS Cumpana, km. 3 Constanţa Sud, lotul F3,
jud. Constanţa
FMS Cernavoda CONSTANTA
situat în incinta S.C. DETACAN S.A. Cernavodă
– turn de apă
FMS Cumpana, CONSTANTA
km. 3 Constanţa Sud, lotul F3, jud.
CONSTANTA
Oficiul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis, nr.
271, bl. L9C, sc. B, ap. 21, Constanţa
FMS Cernavoda CONSTANTA
situat în incinta S.C. DETACAN S.A. Cernavodă
– turn de apă - cabina paza
PITEŞTI
FMS Stefanesti,
com. Ştefăneşti, sat Izvorani, punct Tocaia,
jud. Argeş
PITEŞTI
OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, Piteşti
PITEŞTI
OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, Piteşti
GARANTIE
PITEŞTI
OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, Piteşti
ALEXANDRIA
OJ Teleorman: str. Dr. Stâncă, nr. 2A,
Alexandria
GIURGIU
Oficiul Judeţean Giurgiu: str. 1 Decembrie
1918, Bl. 309, ap. 33, Giurgiu
BRAŞOV
Oficiul Judeţean Braşov str. Bisericii Romane,
nr. 101, Braşov
BRAŞOV
Oficiul Judeţean Braşov str. Bisericii Romane,
nr. 101, Braşov
FMS Lempes
Brasov, Com Simpetru, ocol silvic Brasov, UT
II, Dealul Lempes
FMS Lempes - cabina de paza
Brasov, Com Simpetru, ocol silvic Brasov, UT
II, Dealul Lempes
CALARASI
Oficiul Judetean calarasi, str. DOBROGEI,
Nr.39
VÂLCEA
OJ Vâlcea: str. Gabriel Stoianovici, nr. 4, bl.
Q2, ap. 2, parter, Râmnicu Vâlcea
TMS VALCEA
situat in incinta S.C. APAVIL S.A., Str. Carol I
nr. 3-5, Rm. Vâlcea, zona bazinelor de apă
Petrişor.
BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian Blaga,
Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti

revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
GARANTIE
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
GARANTIE
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala
revizie
anuala

revizie
anuala

26

27

28

29

APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU

1

BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian Blaga,
Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti

revizie
anuala
GARANTIE

AER CONDITIONAT WESTWOOD
WCS 12 PINV 12000 BRT

1

BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian Blaga,
Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşti sala 10.1

revizie
anuala
GARANTIE

APARAT AER CONDITIONAT
FUJITSU AOU24, 24000 BTU sala
de portabilitate

6

BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian Blaga,
Nr.4, bloc M110, sector 3, Bucureşt

revizie
anuala
GARANTIE

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

FMS GHENCEA
com. Bragadiru, jud. Ilfov

AER CONDITIONAT AUX model
ASH 09 9000 BTU

1

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU
(aparate in garantie)

2

OLT
OJ Olt, str. Caloianca, nr.40, Slatina

revizie
anuala

APARAT AER CONDIŢIONAT
CHIGO, 9000BTU
(aparate in garantie)

2

DAMBOVITA
OJ Dambovita, str. Ion Heliade Radulescu, nr.
19-21 Targoviste

revizie
anuala

APARAT AER CONDITIONAT
WESTWOOD, 12000 BTU

1

Dambovita
OJ Dambovita, str. Ion Heliade Radulescu, nr.
19-21 Targoviste

revizie
anuala
GARANTIE

AER CONDITIONAT ARISTON AMW09-GX

1

TULCEA
FMS Dealul Beiu, com. Nufărul, jud.Tulcea

revizie
anuala

3

TULCEA
OJ TULCEA, str. Babadag, PECO, Bloc 13,
scara B, Ap.30

revizie
anuala

29

30
31

32

33

FMS GHENCEA
com. Bragadiru, jud. Ilfov - cabina de paza
TMS Spitalul FUNDENI
Spital Fundeni, Bucureşti

revizie
anuala
revizie
anuala

34

35
fujit APARAT AER CONDIŢIONAT
FUJITSU 12000 BTU ASY12U

36

ventiloconvectoare de
pardoseala carcasate

70

BUCURESTI
Direcţia Regională Bucureşti str. Lucian
Blaga, Nr.4, bloc M110, sector 3,
Bucureşti

revizie
anuala

revizie
anuala

A. Operatiile efectuate de catre Prestator la revizia anuala a aparatelor mai sus mentionate
includ cel putin operatiile prezentate mai jos:
1.pentru aparatele de aer conditionat:
a. curăţare prefiltre şi înlocuire dacă este cazul
b. verificare starii bateriei (evaporatorul);
c. examinarea stării generale a aparatului
d. verificarea şi curaţarea unitaţilor interioare
e. reumplerea circuitului cu freon dacă presiunile se abat de la normal;
f. verificarea presiunilor şi temperaturilor de funcţionare, subrăcirea şi supraîncălzirea;
g. verificarea şi curaţarea unităţilor exterioare;
2. pentru ventiloconvectoare:

a.
b.
c.
d.

Curaţarea sistemului de venţilatie prin aspirare
Ştergerea lamelelor cu soluţii antiseptice
Schimbarea filtrelor
Verificarea ţevilor de eliminare condens şi asigurarea eliminării apei condensate

B. Piese de schimb
În situaţia în care pentru readucerea aparatelor la parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de
către producător sunt necesare piese de schimb, acestea vor fi mentionate intr-un deviz separat.
Devizul va fi supus spre aprobare achizitorului. Achizitionarea acestor repere se va face prin
respectarea pricipiului concurential al pietei. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in
conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de
exempu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la mai multi furnizori, reprezentantul
achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de pretul si calitatea
acesteia).
C. Pretul orei de manopera
Ofertantul va mentiona pretul orei de manopera practicat pentru inlocuirea pieselor de schimb.
Acest pret va sta la baza intocmirii devizului constatator.
D. Responsabilităţi:
RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
1. Calitatea serviciilor va fi în conformitate cu standardele şi normele legale în vigoare;
2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenele stabilite. Prestatorul este pe deplin răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;
3. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor şi să asigure resursele umane,
piesele de schimb (dacă este necesar), aparatura de măsură şi control, precum şi sculele, dispozitivele
şi materialele consumabile necesare operaţiunilor de service ofertate.
RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI/BENEFICIARULUI
1. Achizitorul/beneficiarul va asigura accesul reprezentanţilor prestatorului la echipamentul la
care se executa lucrarile de service, precum şi prezenţa personalului calificat care să recepţioneze
lucrarea.
2. Achizitorul/beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit de
comun acord şi menţionat în contractul/comanda de prestări servicii.
E. Perioade de garanţie solicitate:
1. Garanţia aferentă lucrărilor de revizii anuale va fi de minimum 6 luni de la data recepţiei.
2. Garanţia aferentă lucrărilor de reparaţii curente va fi de minimum 6 luni la piesele înlocuite
si 3 luni la manopera.
3. Dacă în perioada de garanţie orice produs sau subansamblu înlocuit de prestator prezintă
defecte sau vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit in maxim 3 zile lucrătoare pe cheltuiala
prestatorului, iar perioada de garanţie va fi prelungită corespunzator.
F. Condiţii de recepţie a lucrărilor
Toate intervenţiile menţionate în caietul de sarcini vor fi asistate de un reprezentant al ANCOM
DRB, după care se va semna procesul verbal de recepţie, menţionându-se şi perioada de garanţie a
lucrării respective.
5. Valoarea estimata fara TVA: 23000,00 lei, fara TVA.

6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30
(treizeci) zile calendaristice de la data primirii/semnarii comenzii/contractului transmis de către
ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile ANCOM unde au fost
efectuate serviciile.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 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, prestatorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM
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 de preţ va include: a) lei/revizie (57 aparate aer conditionat+70 ventiloconvectoare)
b) tarif lei/ora de manoperă (în cazul reparaţiilor).
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.
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: 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.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, 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 24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor
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.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a
rezultatelor serviciilor, 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 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:
- 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 va fi selectată oferta care îndeplineşte toate condiţiile şi care prezintă cea mai mică
valoare financiară calculată după cum urmează:
Valoarea totală prezentată pentru fiecare ofertă se calculează în scopul departajării ofertelor pe
baza formulei:
Vtotal = V1x70%+V2 x30%
din care:
V1 reprezintă preţul oferit pentru realizarea operaţiilor efectuate în cadrul reviziei
(activitati de mentenanta) menţionate la pct. 4.A
V2 reprezintă valorea pentru „preţul orei de manoperă” practicat pentru înlocuirea pieselor de
schimb, exclusiv TVA
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 21.07.2015 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str.
Luciasn Blaga, Nr. 4.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 21.07.2015 (inclusiv), ora
17.00, 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 21.08.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

