
 

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 tehnică și reparaţii la centrala termică 
din dotarea Direcției Regionale București. 
 
Punct de contact:  Biroul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  
Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 

     Tip anunt: Achiziție directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 
 Contract având ca obiect achiziţia de servicii de revizie și reparaţii la  centrala termică din 
dotarea Direcției Regionale București, în conformitate cu prevederile legale. 
 

3. CPV: 50720000-8 

 

4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în revizie tehnica, reparaţii şi înlocuire piese 
defecte la centrala termică din dotarea Direcției Regionale București, în conformitate cu prevederile 
legale.   
Tipul de centrală: SIME (2 buc.), 230kW, arzător BURNER GAS (2 buc.) 

Arzător gaz P20 M+AB.S.RO.A.0.25 ( 80-230) 
Arzător gaz P30 M-AB.S.RO.A.0.40 ( 65-350) 
Cazan din fontă SIME 2R 15- 266.9 KW 
Cazan din fontă SIME 2R 12-213.4 KW 
Boiler 109 SEC 500 litri 
Electropompă de epuisment DR blue 50 

 
         - Lungimea aproximativă a țevii de la contor până la centrala termică: 13 m 
 
  
Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate): 
 Pentru sistemele de alarmare cuprinse în Anexa nr.1, ofertantul se obligă să efectueze: 
  

- A.  revizie tehnică anuală 
- B.  reparatii accidentale (la solicitarea beneficiarului) 

 



A. REVIZIA TEHNICĂ ANUALĂ 

1. Activități minimale care se vor presta în cadrul serviciilor de Revizie tehnica anuală 

- verificarea alimentării aparatului cu combustibil gazos, apă și energie electrică; 
- verificarea etanșeității circuitelor de combustibil gazos si de apă; 
- verificarea funcționării sistemelor de reglare și de protecție; 
- reglarea parametrilor de intrare în aparat; 
- reverificarea funcțiilor de reglare și protecție la cald (în funcționarea normală a aparatului); 
- verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului și a etanșeității circuitului de evacuare 
a gazelor de ardere; 
- aducerea aparatului in funcționare la parametrii nominali și efectuarea verificării arderii; 
- măsurarea parametrilor de funcționare și inregistrarea acestora in buletine, fișe de măsurători 
etc. și, in mod obligatoriu, inregistrarea acestora într-un raport de verificare 

2. Tararea supapelor la centrala  

     REZULTATUL ACTIVITĂȚII DE REVIZIE TEHNICA ANUALĂ    
In urma verificărilor se iau următoarele măsuri:   
- propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate cel puțin 
egală cu cele deținute de acesta;  
- prezintă un raport de verificari incercari si probe, buletin de verificare/reglare a supapelor de 
siguranta si certificate de conformitate a serviciilor de verificare/reglare supape;  
- la finalul prestării serviciilor se va intocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții 
ambelor părți; 
- acordă consultanță tehnică de specialitate; 

   
B. REPARATII ACCIDENTALE  
 

Reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite şi vor cuprinde reparaţii 
mecanico-electrice şi înlocuire, cu repunerea în funcţiune a echipamentelor si a instalaţiei 
interioare de încălzire în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau 
componente).  

-  Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de 
producător (fabricant). 

- Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea 
defecţiunii centralelor termice, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către 
solicitantul ANCOM DR Bucuresti care a cerut remedierea şi a unui Deviz estimativ de 
reparaţie. 

-  Devizul de reparaţii se va transmite beneficiarului în maxim 2 zile de la 
constatare. 

      Devizul va fi supus spre aprobare autorității contractante.  

-  Termenul de prestare a reparațiilor este de 3 zile de la data acceptării devizului. 
- Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte 

înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu 
acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în 
vigoare pentru reparaţiile efectuate cât şi pentru piesele înlocuite. 

-  Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparaţiilor accidentale şi eventualelor 
defecţiuni constatate. Acestea vor fi de origine, noi, compatibile cu tipul de centrală, 
certificate/omologate si vor fi menționate separat in deviz. Devizul va fi supus spre aprobare 
autorității contractante. Achiziționarea acestor repere se va face prin respectarea principiului 
concurențial al pieței. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparația in condițiile prezentate in 
respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificări (de exemplu: in cazul in 
care o piesă poate fi achiziționată de la  mai mulți furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta 
pentru achiziția piesei de la un anumit furnizor in funcție de prețul si calitatea acesteia).    



- După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi 
prestarea serviciilor in termenul de intervenție mai sus specificat. 

-  La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de 
reprezentanții ambelor părți.  

- Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către 

prestator şi respectiv, achitată de beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora 
în exploatare curentă - conform Procesului - Verbal de recepţie.  

- Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele 
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.  

- Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi 
protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor 
norme cad în sarcina exclusivă a prestatorului.  

 
Perioade de garanţie solicitate: 
 

      Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării proceselor-verbale de recepţie care 
atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor. 

     Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este cea acordată 
de producator. În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea 
defecţiunilor semnalate cu respectarea termenului de 24 ore, fără costuri pentru achizitor. 

      Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb şi/sau accesorii 
se va acorda obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de zile. 

      Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb şi/sau accesorii se va 
acorda obligatoriu un termen de garanţie a cărui durată va fi egală cu durata garanţiei acordate 
pieselor de schimb şi/sau accesoriilor utilizate. În situaţia în care accesoriile nu beneficiază de 
perioadă de garanţie dată de producător, se va acorda obligatoriu garanţie pentru servicii pentru 
o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de zile. 

 

5. Valoarea estimata fara TVA:  9000,00 lei  

  

6. Condiţii contract: 

Contractul se va încheia până până la 31.12.2017. Revizia tehnică anuală se va executa în 
termen de maxim 10 zile de la încheierea contractului. 
 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 va conține:  
 - tariful în lei pentru revizia tehnică anuală 
 - tariful în lei/ora de manoperă pentru reparații accidentale 

  
Tarifele vor fi exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe şi 

indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 
Tarifele ofertate sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării serviciilor care fac 

obiectul prezentei achiziţii. 
Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor două tarife. 

Ptotal = P(RTA) + P(manop)  
În care: 
- P(RTA)   - reprezintă tariful în lei pentru revizia tehnică anuală.  
- Pmanop - reprezintă tariful în lei/oră  pentru reparaţie accidentală (conform normativelor 

tehnice în vigoare).  
 

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, in 
termen de maxim 30 zile. 

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: 
1. Ofertantul va prezenta, 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 
2. Copie după Autorizația eliberată de către ISCIR 
3. 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: 

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 01.08.2017 (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 01.08.2017  (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  

  
 


