În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
întreținere și reparații pentru dozatoarele de apă din dotarea ANCOM DR Cluj (cod CPV: 505320003).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achiziţii Regionale Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunț: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract sau Comandă având ca obiect achiziţia de servicii întreținere și reparații pentru
dozatoarele de apă din dotarea ANCOM DR Cluj (cod CPV: 50532000-3).
3. CPV: 50532000-3,
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziției servicii de întreținere și reparații dozatoare de apă din
dotarea ANCOM DR Cluj, trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile
Caietului de sarcini anexat.
Valoarea estimată fără TVA – 20.328,00 lei, defalcată astfel: valoarea totală
estimată revizie (2 revizii/an) pentru 14 dozatoare este de 13.552 lei, valoarea totală
estimată a orelor de manoperă este de 1.400 lei, valoare totală estimate a pieselor de
schimb este de 5.376 lei.
5. Condiţii contract:
Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor cu întârziere şi/sau
constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie a neconformităţilor serviciilor prestate,
prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea comenzii/contractului, fără
TVA, pe fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, 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 achizitorului. 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 se va face astfel:
1/8

1. În Propunerea financiară detaliată se va prezenta prețul unic al orei de manoperă și
prețul total al orelor de manoperă pentru prestarea serviciilor de reparare, determinat luând in
considerare numărul maxim estimat de 28 de ore de manoperă, tariful revizie, conform anexei
nr.2.
2. Exclusiv pentru departajarea ofertelor vor fi comparate valorile totale rezultate prin
însumarea prețului total al tarifelor (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă
pieselor de schimb, exprimată ȋn sumă fixă, de 5.376 lei fără TVA.
3. Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de
31.12.2019 de 20.328 lei, pentru 14 bucăți dozatoare de apă. Ofertele care nu se încadrează
in valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile.
4. Contractul de servicii se va încheia la valoarea totală estimată până la data de
31.12.2019, iar prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de numărul
de ore de manoperă și prețul total al orelor de manoperă și pretul pieselor de schimb furnizate și
montate, fără a se depăși limita valorii maxime prevăzute în contract.
Conditii de plată:
Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Bucureşti,
CUI: 14751237, cont: RO03TREZ23F850100.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B. pentru valoarea de 13.552
lei reprezentând valoarea reviziilor și RO56TREZ23F850100.20.02.00.X, A.T.C.P.M.B. pentru
valoarea de 6.776,00 lei reprezentând valoarea reparațiilor şi se va transmite la adresa: ANCOM
DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după procesul-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor. Plata se va efectua, în baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de
ANCOM. In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.
In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii. Plata se considera efectuată la data debitarii contului ANCOM.
6. Condiţii de participare:
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitare de
oferte și caietul de sarcini pentru procedura de servicii de întreținere și reparații dozatoare de apă
din dotarea ANCOM DR Cluj (cod CPV: 50532000-3), conform anexei nr.1.
7. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut, exprimat în lei fără TVA, conform formulei:
P total = Tarif revizie+ Preț total manoperă+ valoare piese de schimb;
8. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 26.06.2019 (inclusiv), prin publicare în
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei, printr-un email, la adresa
dana.oltean@ancom.org.ro.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. Oferta trebuie să fie valabilă cel
puţin până la data de 26.07.2019.
Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.
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679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de
ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în
scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc
dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul
sus menționat.
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OFERTANT,

ANEXA nr.1

__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
legal/împuternicit
al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de servicii întreținere și reparații pentru
dozatoarele de apă din dotarea ANCOM DR Cluj (cod CPV: 50532000-3), organizată de Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în
declaraţii că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în
solicitarea de ofertă și caietul de sarcini, pentru care depunem ofertă.
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,
_________________________
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Anexa nr. 2

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ

Nr.
crt.

Tarif revizie,
în Lei, fără
TVA

Număr maxim
estimat de
ore de
manopera
(ore)

(0)
(1)
(2)
1.
28 ore
Valoarea totală în Lei, fără TVA
(1+4+5)

Preț unic al
orei de
manoperă în
Lei, fără TVA

Preț total al
orelor de
manoperă în Lei,
fără TVA

Valoarea estimată pentru
piese de schimb
în Lei, fără TVA

(3)

(4=2x3)

(5)
5.376

Data completării ……………..

OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)

NOTĂ: Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de
31.12.2019, respectiv: 20.328,00 lei, defalcată astfel: valoarea totală estimată revizie (2 revizii/an)
pentru 14 dozatoare este de 13.552 lei, valoarea totală estimată a orelor de manoperă este de 1.400 lei,
valoare totală estimate a pieselor de schimb este de 5.376 lei.
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CAIET DE SARCINI

I. Obiectul contractului de servicii: servicii de întreţinere pentru dozatoarele de
apă
II. Descrierea contractului:
Se vor efectua servicii de întreținere constând în operațiuni de revizie și
reparare pentru tipul de dozatoare de apă cu următoarele caracteristici:
-

sisteme de purificare a apei, tip Bluestar;
alimentarea cu apă, se face direct de la reţeaua de alimentare publică;
capacitate rezervor: apă caldă 4 l/h, apă rece 3 l/h;
putera consumată: 500W la încăzire; 75 W la răcire;
dotat cu prefiltru sedimente in-line 2,5”, 5 microni; prefiltru sedimente in-line 2,5”,
carbon activ; prefiltru sedimente in-line 2,5”, 1 micron, membrană osmoză;
postfiltru cărbune activat;
- temperatura de încălzire a apei calde: 90°-95° C;
- temperatura de răcire a apei: 5°-10° C.
III.

Prestarea serviciilor:

Prestarea serviciilor se va face după cum urmează:

Nr.
ctr.

Locaţia

Nr. dozatoare

Nr.
revizii/buc

Nr. ore
manoperă

Valoare piese

1

Sediu DR Cluj

5

2

10

1.920

2

OJ Alba

1

2

2

384

3

OJ Bihor

1

2

2

384

4

OJ Bistriţa-Năsăud

1

2

2

384

5

OJ Harghita

1

2

2

384

6

OJ Maramureş

1

2

2

384

7

OJ Mureş

1

2

2

384

8

OJ Sibiu

1

2

2

384

9

OJ Satu Mare

1

2

2

384

10

OJ Sălaj

1

2

2

384

28

5.376

TOTAL

14
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Locul de prestare a serviciului:
1. Loc. Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28, jud. Cluj
2. Loc. Alba-Iulia, str. Fântânele, nr.12A, jud. Alba
3. Loc. Oradea, str. Grigore Ureche, nr.12, jud. Bihor
4. Loc. Bistriţa, str. Grădinilor, nr.9, jud. Bistriţa-Năsăud
5. Loc. Miercurea Ciuc, str. Arsenalului, nr.25, jud. Harghita
6. Loc. Baia-Mare, str. Valea Borcutului, nr.1A, jud. Maramureş
7. Loc. Tg. Mureş, str. Slatina, nr.19/1, jud. Mureş
8. Loc. Sibiu, str.Cloşca, nr.8A, jud. Sibiu
9. Loc. Satu-Mare, str. Alexandru Odobescu, nr.76, jud. Satu-Mare
10. Loc. Zalău, str. Căprioarei, nr.2E, jud. Sălaj
IV. Detalierea metodologiei de lucru:
A. REVIZII
Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de ȋntreţinere, reprezentând o
revizie la 6 luni care va conţine următoarele operaţiuni:
- curăţare rezervor apă;
- curăţare rezistenţă încălzire şi sistem de răcire;
- schimbare filtre, prefiltre şi postfiltru;
- decalcarare și ozonificare aparate;
Pentru fiecare locație în care sunt amplasate aparatele de filtrare a apei, la finalul
prestării serviciilor se va întocmi un proces verbal de recepție, semnat de reprezentanții
ambelor părți.
B.

REPARAŢII
Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei
diagnosticări prealabile gratuite şi vor cuprinde reparații mecano-electrice şi
înlocuire, cu repunerea în funcțiune în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea
unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea
defecțiunii va fi de maxim 72 de ore.
După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea
contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi
manopera.
Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 de ore de
la constatarea defecțiunii.
După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi
prestarea serviciilor în termen de 7 zile lucrătoare.
Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor accidentale şi
eventualelor defecțiuni constatate la sistemele menționate. Acestea vor fi noi, de
origine sau compatibile cu tipul de sistem, certificate/omologate şi vor fi menționate
separat în deviz.
Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor şi/sau livrarea şi montarea pieselor
de schimb cel puțin următoarele documente:
- Factură;
- Deviz;
- Certificat de garanție, unde este cazul;
- Declarație pe propria răspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat
sau documente justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de
schimb furnizate şi montate, după caz.
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Pentru fiecare locație se va întocmii un proces verbal de recepție, semnat de
reprezentanții ambelor părții.

Alte cerințe minime obligatorii
a) Pentru verificarea îndeplinirea condițiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la
piesele de schimb furnizate şi montate cu o valoare mai mică sau egală cu 100 de
lei, prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de recepție prevăzut mai
sus declarație pe propria răspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat
sau, la solicitarea achizitorului, documente justificative din care să rezulte valoarea
de achizitie a pieselor de schimb. Pentru piesele de schimb cu o valoare mai mare
de 100 de lei, prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de recepție
prevăzut mai sus, obligatoriu, documente justificative din care să rezulte valoarea
de achiziție a pieselor de schimb furnizate şi montate.
b) La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta şi alte documente
justificative din care să rezulte provienența şi originea pieselor de schimb furnizate
şi montate.
c) Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea
adaosului comercial ofertat nu poate fi mai mare de 20%. Valoarea adaosului
comercial se aplică la prețul de achiziție al pieselor. Cuantumul adaosului comercial
ofertat nu poate fi majorat pe toată perioada derulării contractului/comenzii.
V. Termen de prestare:
- pentru revizii: o dată la 6 luni/de două ori pe an, prima revizie se va efectua în
termen de 15 zile lucrătoare de la data ȋncheierii contractului sau comenzii.
- pentru reparaţii: ȋn termen de maxim 7 zile lucratoare de la aprobarea
devizului.
VI. Criteriul de atribuire:
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scăzut, calculat după formula:
P total = tarif revizie + nr. ore de manoperă x tarif/ora de manoperă + valoare
piese.

VII. Perioade de garanţie solicitate:
- Perioada de garanție minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată
de producător.
- Pentru serviciile prestate care care nu necesită utilizarea unor piese de schimb se
va acorda obligatoriu garanție pentru o perioadă de minim 6 luni.
- Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb se va acorda
obligatoriu un termen de garanție a cărui durată va fi egală cu durata garanției
acordate pieselor de schimb utilizate. În situația în care piesele de schimb nu
beneficiază de perioadă de garanție dată de producător, se va acorda obligatoriu
garanție pentru servicii pentru o perioadă de minim 6 luni.
- Perioadele de garanție vor curge de la data semnării fără obiecțiuni a proceselor
verbale de recepție care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau
prestarea serviciilor.
- În perioada de garanție ofertantul are obligația de a asigura remedierea
defecțiunilor fără costuri pentru achizitor, termene ce decurg de la notificare.
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