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. Campeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
instalare, întreţinere şi reparare a cazanelor pentru încălzirea centrală.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Dnumira achiziţiei:
Contract cadru pe bază de solicitare scrisă, având ca obiect achiziţia de servicii de instalare,
întreţinere şi reparare a cazanelor pentru încălzirea centrală.
3. CPV:50720000-8
4. Descierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate
cu prevederile Caietului de sarcini anexat. Procedura este împărţită în 11 loturi.
5. Valoarea estimată fără TVA – 21.000,00 (1.300,00 lei- lot 1 -Cluj Napoca,
1.700,00 lei lot 2- Maramureș; 2.200,00 lei –lot 3 Sălaj 1; 800,00 lei –lot 4 Sălaj
2; 2.100,00 lei- lot 5 Harghita, 2.200,00 lei –lot 6 Sibiu, 2.100,00 lei- lot 7 Bihor,
2.200,00 lei -lot 8 Satu Mare, 2.200,00 lei- lot 9 Alba, 2.100,00 lei –lot 10
Mureș, 2.100,00 lei- lot 11 Bistrița)
6. Condţii contract:
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal de receptie.
Pentru depăşirea termenelor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea solicitării, 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.
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Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:
Se va specifica
1) -se va prezenta tariful pe ora de manoperă, continând toate cheltuielile inclusiv cele de
transport,
2) – total listă piese, conform anexei nr.1, ontinând toate cheltuielile inclusiv cele de
transport,
3)- tarif unic constatare,
4)- tarif unic instalare
Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de idetificare, date de contacT.
Procedura este împărţită pe 11 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în
parte ofertat.
Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului,
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi
nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului.
Contractul va fi cadru, în care se va specifica tarifele pentru operţiunile solicitate, iar
punerea lui în executare va fi pe bază de solicitare scrisă. Solicitarea scrisă va reprezenta acordul
nostru privind devizul prezentat.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
,,Preț total al ofertei- anexa 2” - reprezintă însumarea reperelor generale a : 1)
total piese de schimb conform anexei 2; 2) un tarif unic pe oră de manoperă, 3) un
tarif unic de constatare, 4) un tarif unic de instalare, având rolul departajării ofertelor

financiare, urmând ca pe parcursul derulării contractelor să fie stabilite cu exactitate piesele de
schimb precum și serviciile de întreținere și reparare pentru centralele termice care vor fi
prestate, iar preţul care va fi efectiv plătit va fi determinat în funcţie de piesele de schimb și
serviciile de întreținere și reparare care vor fi achiziționate, fără a se depăşi limita valorii maxime
prevăzute în contract.
,,Preț total al ofertei fără TVA din- anexa 2”, va fi publicat pe site-ul www.elicitație.ro .

Este obligatorie ofertarea tuturor reperelor solicitate (listă piese de schimb (anexa 1),
tariful unic pentru ora de manoperă, tarif unic constatare, tarif unic instalare. Dacă nu se
oferteaza toate reperele si tarifele solicitate pentru fiecare lot, oferta va fi considerată
neconformă.

În situaţia în care pentru readucerea grupurilor la parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de
către producător sunt necesare şi alte piese de schimb şi accesorii decât cele menţionate mai sus,
acestea vor fi facturate la preţul de listă în lei al furnizorului valabil la data efectuării reparaţiilor. În
acest caz, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ca facturile să fie însoţite de
documente justificative din care să rezulte valoarea pieselor de schimb şi accesoriilor, iar obligaţia
de plată se suspendă până la primirea şi acceptarea documentelor justificative.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B. 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 in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.
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.
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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.
Nu se admite efectuarea de plati în avans.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea prestatorului:
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile
precizate în prezenta solicitare de ofertă si caietul de sarcini privind procedura servicii
de instalare, întreținere și reparare a cazanelor pentru încălzirea centrală din dotarea
ANCOM DR CLUJ,, , care va fi transmisă prin email la adresa: dana.oltean@ancom.org.ro.
-

ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere (conform anexei 3), din care
sa reiasă că este autorizat pentru tipurile de centrale prezentate şi combustibili utilizaţi,
pentru servicii de reparaţii conform cerințelor caietului de sarcini.

-

anexele 1, 2 și 3 vor fi semnate de către ofertanți și transmise la adresa
dana.oltean@ancom.org.ro.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total, fără TVA, cel mai scăzut, și care se va publica pe site-ul www.e-licitatie.ro.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 12.07.2016 (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 prin fax la nr. 0264-484077 sau prin
email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere directă la Registratură – sediul
ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. Câmpeni, Nr. 28. Ofertele vor fi
valabile până în 12.09.2017.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, anexele, pot fi vizualizate şi pagina de internet a
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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CAIET DE SARCINI
I.

Obiectul contractului de furnizare: servicii de întreţinere şi reparare a cazanelor
pentru
încălzirea centrală

II.

Descrierea contractului:

Se vor efectua serviciile menţionate mai sus pentru următoarele tipuri de centrale termice,
defalcate pe loturi după cum urmează:

Lot

Locaţia

Adresa

Model centrală

1

DR
CLUJ

2

OJ MM

3

OJ SJ

4

OJ SJ

5

OJ HR

6

OJ SB

7

OJ BH

8

OJ SM

9

OJ AB

10

OJ MS

11

OJ BN

Loc. Cluj-Napoca, str. Câmpeni,
nr. 28, jud. Cluj
Loc. Baia Mare, str. Olteniei,
nr.4, bl. T3/60, ap.21, jud.
Maramureş
Loc. Zalău, str. Căprioarei, nr.
2E, jud. Sălaj
Loc. Zalău , str. 9 Mai bl.
Sindicat, ap.1, jud. Sălaj
Loc. Miercurea Ciuc, str.
Arsenalului, nr. 25, jud. Harghita
Loc. Sibiu, str. Cloşca, nr. 8A,
jud. Sibiu
Loc. Oradea, str. Grigore
Ureche, nr. 12, jud. Bihor
Loc. Satu Mare, str. Alexandru
Odobescu, nr.76, jud. Satu-Mare
Loc. Alba Iulia, str. Fântânele,
nr.12A, jud. Alba
Loc. Târgu Mureş, str. Slatina,
nr. 19/1, jud. Mureş
Loc. Bistriţa, str. Grădinilor, nr.9,
jud. Bistriţa-Năsăud

Putere
(kW)

Victrix Pro 80 (2 cazane)

73

Ariston Microgenius Plus
24

24

Viessmann Vitogas 100F

42

Saunier Duval Thema F24

24

Termomax Termo Amica
NB4V

32

Ferroli ECONCEPT 51A

49

Viessman VITOPEND 100

24

Ariston Genus 36FF

34

Riello Family AR

35

Viessmann Vitopend 100W

24

Kober Start BT

24

Ofertantul trebuie să fie autorizat ISCIR pentru tipurile de centrale termice menţionate mai
sus.

III.

Locul de prestare al serviciilor:
LOT 1: Loc. Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, jud. Cluj
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LOT 2: Loc. Baia Mare, str. Olteniei, nr.4, bl. T3/60, ap.21, jud. Maramureş;
LOT 3: Loc. Zalău, str. Căprioarei, nr. 2E, jud. Sălaj;
LOT 4: Loc. Zalău , str. 9 Mai bl. Sindicat, ap.1, jud. Sălaj;
LOT 5: Loc. Miercurea Ciuc, str. Arsenalului, nr. 25, jud. Harghita;
LOT 6: Loc. Sibiu, str. Cloşca, nr. 8A, jud. Sibiu;
LOT 7: Loc. Oradea, str. Grigore Ureche, nr. 12, jud. Bihor;
LOT 8: Loc. Satu Mare, str. Alexandru Odobescu, nr.76, jud. Satu-Mare;
LOT 9: Loc. Alba Iulia, str. Fântânele, nr.12A, jud. Alba;
LOT 10: Loc. Târgu Mureş, str. Slatina, nr. 19/1, jud. Mureş;
LOT 11: Loc. Bistriţa, str. Grădinilor, nr.9, jud. Bistriţa-Năsăud;

IV.

Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):

Înştiinţarea ofertantului asupra eventualelor defecţiuni apărute se va efectua telefonic, sau
prin fax, iar timpul de constatare a defecțiunii va fi de maxim 48 de ore din momentul anunţului
(fax, telefon).
Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii:
 Să constate defecţiunile apărute la centrala termică.
 După efectuarea constatării defecţiunilor, acesta va transmite către autoritatea
contractantă un deviz estimativ, ȋn maxim 24 de ore, deviz care se va supune spre
aprobare.
 După aprobare, se va face o solicitare de demarare a lucrărilor către ofertant, iar acesta se
obligă să asigure furnizarea pieselor pieselor care fac obiectul reparaţiei şi prestarea
serviciilor de reparaţii în termen de maxim 48 de ore de la confirmarea primirii solicitării
scrise. Piesele vor fi de origine, noi, agreate de către producătorul tipului de centrală,
certificate/omologate.
Lista de piese:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire piese

UM

PLACĂ ELECTRONICĂ
SENZOR DEBIT
VAS EXPANSIUNE
PRESOSTAT COŞ

buc.
buc.
buc.
buc.

În situaţia în care pentru readucerea centralelor termice la parametrii tehnici de funcţionare
sunt necesare şi alte piese de schimb şi accesorii decât cele menţionate mai sus, acestea vor fi
facturate la preţul de listă în lei al furnizorului valabil la data efectuării reparaţiilor.
Pentru reparaţiile efectuate se va întocmi un deviz final care se anexează facturii.
Ofertantul trebuie să specifice:
- tarif de constatare (include costurile legate de deplasare și orice alt cost aferent);
- tarif pe ora de manoperă (include costurile de transport, indiferent de numărul de
persoane care participă la intervenţie);
- tarif listă de piese.
V.

Criteriul de atribuire:
Preţul cel mai scăzut.

VI.
Perioade de garanţie solicitate:
Perioadele de garanţie vor curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie care
atestă prestarea serviciilor de reparaţii, minim 6 luni.
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Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piesele de schimb care au făcut obiectul
reparaţiei este cea acordată de producător.
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor
semnalate cu respectarea termenului de 48 ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru
achizitor.
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Anexa 1
PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ pentru lotul nr………,
Nr.
crt.

Denumire
Piese de schimb

1.
2.
3.
4.

PLACĂ ELECTRONICĂ
SENZOR DEBIT
VAS EXPANSIUNE
PRESOSTAT COŞ

U.M.
buc
buc
buc
buc

CANTITATE
1
1
1
1

Preţ Total fără TVA
Preţ Total cu TVA

7/9

Preţ unitar ,
fără TVA
lei/ buc

Preţ total ,
fără TVA
lei

Anexa 2
PROPUNERE FINANCIARĂ pentru lotul nr. ……….,
Nr.
crt.
1.

Denumire
Repere

Total liste piese de
schimb (anexa 2)-fără
TVA
2. Tarif unic pe ora de
manoperă- fără TVA
3. Tarif unic constatarefără TVA
4. Tarif unic instalarefără TVA
Preţ Total fără TVA
Preţ Total cu TVA

U.M.
total

Tarif
unic
Tarif
unic
Tarif
unic
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Preţ, lei
fără TVA

Declaratie pe proprie raspundere
Autorizare ISCIR

ANEXA 3

Subsemnatul ______________________, reprezentant legal al _______________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura, în

vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de întreținere și reparare
a cazanelor pentru încălzirea centrală, (cod CPV: 50720000-8), organizată de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că

suntem autorizati de ISCIR pentru tipul de centrală termică din lotul nr. ……….., pentru care depun
oferta și pot să desfăşor activităţile solicitate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să

(numele)

semnez oferta pentru şi în numele _____________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)
(semnătura şi ştampila)
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