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 la grupurile electrogene
montate la sediul Direcției Regionale București (LOTUL 1) si LICETER (LOTUL 2).
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. Denumirea achiziţiei:
Contract/Comandă având ca obiect achiziţia de servicii de revizie tehnică la grupurile
electrogene montate la sediul Direcției Regionale București (LOTUL 1) și LICETER (LOTUL 2), în
conformitate cu prevederile legale.
3. CPV: 50532300-6
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în efectuarea reviziei tehnice pentru grupurile
electrogene montate la sediul Direcției Regionale București (LOTUL 1) și sediul LICETER (LOTUL 2),
în conformitate )cu prevederile legale.
Descrierea grupurilor electrogene:
LOTUL 1 - sediul DRB, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3, București
PRAMAC, model GSW 45P
- tip combustibil: diesel,
- 1500 RPM,
- capacitate cilindrică: 3300 cc,
- putere: 45,6 Kw
- ore funcționare: 33
LOTUL 2 - sediul LICETER, str. Mitropolit Andrei Shaguna, nr. 1033D, com. Prejmer, jud. Brașov
MASE Generators, model MPL 76S - tip combustibil: diesel
- 1500 RPM
- putere: 70 Kw
- ore funcționare: 25
Oferta se poate depune pentru unul sau ambele loturi.

Detalierea metodologiei de lucru:
Pentru grupurile electrogene descrise mai sus, prestatorul se obligă să efectueze revizia tehnică
conform specificațiilor din fișa tehnică a producătorului și să cuprindă minim următoarele operații:

Verificare scurgeri combustibil, lubrifiant;

Verificare sistem de racire si curatare daca este necesar;

Inlocuire consumabile (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel dupa caz)

Verificare presiune lubrifiant;

Verificare sistem de admisie a aerului;

Verificare tensiune curele de transmisie (stare curele)

Verificare tensiune de iesire a generatorului;

Verificare instalatie electrica si de comanda;

Verificare daca apar fisuri in tevile de ulei si aer ale turbinei;

Verificare canale de admisie a aerului;

Curatare rotor de ventilatie si difuzor de turbina;

Verificare toleranta rulmenti;

Verificare injectoare si toleranta supapelor;

Verificare demaror si alternator de incarcare a bateriei;

Verificare tampoane anti-vibratii;

Verificare integritate motor, cablurile acestuia
Prestarea serviciilor se va face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM,
Consumabilele vor fi agreate de producător.
Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul specialistilor desemnati de prestatorul de servicii, la
locurile unde sunt amplasate generatoarele.
In cadrul Propunerii tehnice se vor specifica operatiunile de revizie tehnica ce urmeaza a fi
efectuate; de asemenea la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator care sa
dovedeasca ca ofertantul este autorizat pentru efectuarea reviziilor pentru grupurile electrogene
Pramac GSW 45P si MASE MPL 76S (se admite ca aceste documente sa fie prezentate intr-o limba de
circulatie internationala).
Alte cerinte minime obligatorii
Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii,etc), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si
cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru aceasta (subcontractanti), in conformitate
cu reglementarile obligatorii in domeniul mediului social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia
adoptata la nivelui Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. In acest sens, informatii detaliate pot fi
obtinute de la: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) si
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (http://www.mmediu.ro/). De asemenea, ofertantul va
prezenta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca acesta isi
desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale
referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzator
domeniului sau de activitate (anexa 1).
Instruirea din punct de vedere a normelor de prevenire si stingere a incendiilor (ISU) si
protectia muncii (SSM) a personalului executant, precum si supravegherea respectarii acestor norme,
cad in sarcina exclusiva a prestatorului.
In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de prestator, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca/evenimentul,
conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia
s-a produs.

Personalul va trebui sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, normele de securitate si sanatate in munca precum si de aparare impotriva incendiilor,
pe toata durata executarii comenzii, in caz contrar, fiind direct raspunzator de nerespectarea acestora.
5. Valoarea estimata fara TVA: LOTUL 1 - 2500,00 lei, LOTUL 2 - 2500,00 lei
6. Condiţii contract:
Termenul pentru prestarea serviciilor de revizie tehnică: 30 (treizeci) zile de la data primirii
comenzii/contractului.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile ANCOM DR Bucuresti.
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 financiară va conține tariful în lei pentru revizia
tehnică.
Tariful va fi 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.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. București.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM, în
termen de maxim 30 zile.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se considera efectuată la data debitării 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. Prestatorul trebuie să fie certificat/autorizat pentru efectuarea reviziilor pentru grupurile
electrogene menționate.
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 28.08.2017 (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 28.08.2017 (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

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 serviciilor de revizie tehnică la grupul electrogen
marca........montat la sediul..............., LOTUL ......... (cod CPV: 50532300-6), organizată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională
Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire 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 )

