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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, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de mentenanţă pentru grupurile electrogene aflate 
în dotarea site-urilor de monitorizare a spectrului (cod CPV: 50532300-6). 
Departamentul Achizitii/Serviciul Achizitii Operationale, Tel.  0372.845.377, Fax:  0372.845.402-
599, in atentia: Cristiana Mihaela STOIAN, email:  cristiana.stoian@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunt: Cumpărare directă 
 

2. Tip contract: Servicii 
 
3. Denumirea achiziţiei: 

 
Contract având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă pentru grupurile electrogene tip 

ESE 10 DW (22 buc.) aflate în dotarea site-urilor de monitorizare a spectrului din cadrul ANCOM. 
 

4. CPV: 50532300-6 

 

5. Descrierea contractului 

Obiectul contractului: Achiziţia de servicii de mentenanţă pentru grupurile electrogene tip ESE 
10 DW (22 buc.) aflate în dotarea site-urilor de monitorizare din cadrul ANCOM. Locaţiile unde sunt 
amplasate grupurile electrogene sunt prezentate în Anexa nr. 1. 

 
5.1. Cerinţe: 
Prestatorul serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să fie autorizat de producător pentru efectuarea reviziilor pentru grupurile electrogene 
ESE 10 DW având în vedere că acestea se află în perioada de garanție;  

- efectuarea reviziilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de 
producător (fabricant); 

- pentru fiecare grup electrogen ESE 10 DW, prestatorul se obligă să efectueze reviziile 
tehnice, astfel încât prima revizie tehnică cu consumabile să fie efectuată în termen de 
60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți, iar cea 
de a doua revizie tehnică fără consumabile să fie efectuată în termen de 60 de zile 
calendaristice începând cu data de 01.09.2017;  

- fiecare revizie va cuprinde obligatoriu următoarele operaţii: 
o Verificare scurgeri combustibil, lubrifiant 
o Curățare canale radiator 
o Înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, antigel, după caz, doar în cazul 

reviziilor cu consumabile 
o Verificare presiune lubrifiant 
o Verificare sistem de admisie a aerului 
o Verificare tensiune curele de transmisie (stare curele) 
o Verificare tensiune de ieșire a generatorului 
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o Verificare instalație electrică și de comandă 
o Verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei 
o Verificare canale de admisie a aerului 
o Curățare rotor de ventilație și difuzor turbină 
o Verificare toleranță rulmenți 
o Verificare injectoare și toleranța supapelor 
o Verificare/curățare sistem de răcire  
o Verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei 
o Verificare tampoane anti-vibrații 
o Verificare integritate motor, cablurile acestuia; 

- reviziile tehnice cu sau fără consumabile se vor face după un program stabilit împreună 
cu personalul ANCOM din cadrul direcţiilor regionale/oficiilor judetene; 

- consumabile sa fie agreate de către producător.  
 
Achizitorul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de 

servicii la locurile unde sunt amplasate grupurile electrogene.  
        

În cadrul Propunerii tehnice se vor specifica operaţiunile de revizie tehnică ce urmează a fi 
efectuate. De asemenea, la Propunerea tehnică se vor ataşa documente de la producător care să 
dovedească ca ofertantul este autorizat pentru efectuarea reviziilor pentru grupurile electrogene 
ESE 10 DW (se admite ca aceste documente să fie prezentate într-o limbă de circulaţie 
internaţională). 

 
5.2.  Alte cerinţe minime obligatorii 
 

Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către 
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), 
în conformitate cu reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca 
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul 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 și Justiției Sociale 
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) si Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/). De 
asemenea, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului 
legal din care să rezulte că acesta îsi desfăsoară activitatea respectând toate regulile 
obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la conditiile de muncă si 
protectie a muncii în vigoare la nivel national, corespunzător domeniului său de 
activitate (model Anexa nr.2). 

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. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de prestator, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

Personalul va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului, 
normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe toată 
durata executării comenzii, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.  

  
Termenul de prestare a serviciilor (realizarea tuturor reviziilor tehnice pentru cele 

22 grupuri electrogene tip ESE 10 DW): 
o maxim 60 (sasezeci) de zile calendaristice pentru reviziile tehnice cu 

consumabile şi curge de la data semnării contractului de către ambele 
părţi; 

o  maxim 60 (sasezeci) de zile calendaristice pentru reviziile fără 
consumabile începând cu data de 01.09.2017. 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.mmediu.ro/
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Perioada de garanţie pentru serviciile prestate va curge de la data semnării 
fiecărui proces-verbal de recepţie şi va fi de 3 luni. 

În perioada de garanţie (3 luni), eventualele defecţiuni datorate prestării necorespunzătoare 
a serviciilor (revizii tehnice), ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor, fără 
costuri pentru achizitor. 

 
6. Valoarea estimată fără TVA: 55.000,00 Lei. 

 

7. Condiţii contract: 

Locul de prestare a serviciilor: conform informaţiilor prezentate în Anexa nr.1. 
Cheltuielile aferente transportului la locul de prestare al serviciilor cad în sarcina Prestatorului. 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, termen care nu trebuie să fie 
mai mare de 60 (şasezeci) de zile calendaristice de la data semnarii contractului de către ambele 
părţi pentru reviziile tehnice cu consumabile și de 60 (sasezeci) de zile calendaristice pentru 
reviziile fără consumabile începând cu data de 01.09.2017.  
         Termenul pentru fiecare tip de revizie se consideră respectat în măsura în care procesele 
verbale de recepție a serviciilor pentru cele 22 grupuri electrogene sunt semnate fără obiecțiuni 
până la expirarea termenului asumat. 
         Perioada de garanţie pentru serviciile prestate este de minim 3 (trei) luni şi va curge de 
la data semnării fiecărui proces-verbal de recepţie.  

În perioada de garanţie (3 luni), eventualele defecţiuni datorate prestării 
necorespunzătoare a serviciilor (revizii tehnice), ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea 
defecţiunilor, fără costuri pentru achizitor. 

  
         În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, prestatorul se obligă să plătească achizitorului 
penalităţi de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în 
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în 
întârziere. 
 

Prestatorul garanteaza achizitorului faptul ca serviciile prestate nu incalca si nu vor incalca 
in vreun fel drepturile vreunei terte parti. 
 
         Prezentarea propunerii financiare: preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va 
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea 
contractului, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de prestare al serviciilor. 
         Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada execuției 
contractului/comenzii. 
 Oferta financiară, va fi întocmită conform modelului din Anexa nr.4 şi va cuprinde:  

- tariful în lei, fără TVA, pentru revizia tehnică (fără consumabile); 
- tariful în lei, fără TVA pentru revizia tehnică (cu consumabile). 

 
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr.3. 

  
Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul 

deschis de către acesta la Trezorerie. 
Prestatorul va transmite factura aferentă serviciilor prestate pentru fiecare tip de revizie tehnică 
(se va emite câte o factură pentru fiecare direcţie regională şi o factură separată pentru site 
Fundeni), astfel: 

- pentru locaţiile din cadrul Direcției Regionale București la sediul din Str. Lucian Blaga 
nr. 4, bl. M110, tronson I, sector 3, Bucureşti; 

Observație: Pentru site Fundeni (pozitia 7), se va întocmi o factură separată și 
va fi trimisă pe adresa Sediului central al ANCOM din str. Delea Nouă nr. 2, 
sector 3, București. 



4/8 
 

- pentru locaţiile din cadrul Direcției Regionale Cluj la sediul din Str. Câmpeni, nr.28, Cluj 
Napoca, jud. Cluj; 

- pentru locaţiile din cadrul Direcției Regionale Iaşi la sediul din Stradela Moara de Vânt 
nr. 37A, Iaşi, jud. Iaşi; 

- pentru locaţiile din cadrul Direcției Regionale Timiş  la sediul din Str. Horia nr. 24, 
Timișoara, jud Timiș. 

Plata prețului aferent fiecărui tip de revizie se va efectua numai după semnarea fără 
obiecţiuni a tuturor proceselor verbale de recepţie aferente fiecărei direcţii regionale, respectiv site 
Fundeni. Plata se va efectua în baza facturilor transmise de prestator, primite şi acceptate de 
ANCOM, în contul de trezorerie al prestatorului.  

În situaţia în care factura este primită anterior sau la data semnării fără obiecțiuni a tuturor 
proceselor verbale de recepție aferente fiecărui tip de revizie, plata se va efectua în termen de 
maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a tuturor proceselor verbale de recepție 
aferente fiecărui tip de revizie. 

În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a tuturor proceselor 
verbale de recepție aferente fiecărui tip de revizie, ANCOM are dreptul de a efectua plata în 
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

 Nu se admite efectuarea de plăţi în avans. 
 Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 
8. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea prestatorului: Se vor prezenta: 
- documente de la producător care să dovedească ca ofertantul este autorizat pentru efectuarea 
reviziilor pentru grupurile electrogene ESE 10 DW. 
 

9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
10. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite pana la data de 24.03.2017 (inclusiv), ora 14:30, prin email la 
adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str. 
Delea Nouă, Nr. 2. 

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 24.03.2017 (inclusiv), ora 
14:30, nu va fi luata in considerare. 
 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie sa 
prezinte oferta in plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va mentiona „In atentia Departamentului Achizitii ANCOM/ 
Serviciul Achizitii Operationale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
ANCOM nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabila cel putin pana la data de 23.04.2017. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4. 
  

 
 
 
Redactat de Niculae Cătălin  
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Anexa nr.1  

Locaţiile staţiilor de monitorizare unde sunt montate grupurile electrogene: 

 
Direcţia Regională Bucureşti  
 

Nr. 
crt. 

Oficiul Judeţean Localitate/amplasament 

1. Oficiul Judeţean Argeş Ştefăneşti – Păşunea Tocaia 

2. Oficiul Judeţean Braşov Sânpetru – Dealul Lempeş 

3. Oficiul Judeţean Constanţa Constanţa  - Km 5 

4. Oficiul Judeţean  Prahova Bucov – Dealul Bichilini - Chiţorani 

5. Oficiul Judeţean Tulcea Victoria – Dealul Beiu 

6. Direcţia Regională Bucureşti  Bragadiru – Prelungirea Ghencea 

7. ANCOM – sediul central  Fundeni , jud.Călăraşi – Staţia HF 

                       
Direcţia Regională Cluj 
 

Nr. 
crt. 

Oficiul Judeţean Localitate/amplasament 

1. Oficiul Judeţean Bihor Cordău 

2. Direcţia Regională Cluj Feleacu 

3. Oficiul Judeţean Harghita  Sântimbru-Băi 

4. Oficiul Judeţean  Mureş Sântana de Mureș, str. Cimitirului FN 

5. Oficiul Judeţean Satu Mare Satu-Mare, str. Alexandru Odobescu 
nr. 76 

6. Oficiul Judeţean Sibiu Gura Raului, Deal Vălar FN 

7. Oficiul Judeţean Sălaj Zalău,Vârful Păstaia, Meseș FN,  

 
Direcţia Regională Iaşi 
 

Nr. 
crt. 

Oficiul Judeţean Localitate/amplasament 

1. Oficiul Judeţean Bacău Ungurenu, sat Boteşti – Vârful Toaca 

3. Oficiul Judeţean Galaţi Vânători, sat Odaia Manolache 

2. Direcţia Regională Iaşi Mironeasa, sat Schitu Hadîmbu 

4. Oficiul Judeţean Suceava Ipoteşti 

 
Direcţia Regională Timiş 
 

Nr. 
crt. 

Oficiul Judeţean Localitate/amplasament 

1. Oficiul Judeţean Arad Fântânele, sat Tisa Nouă pe DJ 682A 

3. Oficiul Judeţean Dolj Bucovăţ, sat Cârligei 

2. Oficiul Judeţean Hunedoara Deva – Dealul Paiului 

4. Direcţia Regională Timiş Remetea Mare, sat Ianova 
 

ef Departament, DA 
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                                                                                                                           Anexa nr.2 
               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 legal/împuternicit 
al ________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția de servicii de mentenanţă pentru 
grupurile electrogene aflate în dotarea site-urilor de monitorizare a spectrului (cod CPV: 50532300-
6), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de atribuire și a 
sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul derulării contractului care face obiectul 
prezentei achiziții vom respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor 
de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.  

 
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
 
     Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată ) 
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                                                                                                                              Anexa nr.3 
 
 

          OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile 

precizate în solicitarea de ofertă 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia de servicii de mentenanţă pentru 
grupurile electrogene aflate în dotarea site-urilor de monitorizare a spectrului (cod CPV: 50532300-
6), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achizitie si a 
sanctiunilor aplicate falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile 
precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr.4 
           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 

                                                      PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

 

 

Denumire  Nr. 
buc. 

Pret in Lei, la care 
se adauga TVA/ o 

revizie tehnică 
fără consumabile 

Pret in Lei, la care se 
adauga TVA/ o 

revizie tehnică cu 
consumabile 

Pret total in 
Lei, la care 
se adauga 

TVA 

Pret total 
in Lei, cu 

TVA 

1 2 3 4 5=2x(3+4) 6 

Revizie tehnică grup 
electrogen tip ESE 10 
DW 

22 

 

   

 
Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea 
contractului/comenzii, inclusiv cheltuielile aferente transportului la locul de prestare al serviciilor. 
 
 
 
 
  Data completarii: _______________. 
 
 
 
 
 
 

          OFERTANT, 
         __________________________ 

               (semnatura autorizata)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


