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
reparații electrice la sediul O.J. Bistrița Năsăud.
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. Denumirea achiziţiei:
Contract sau comandă având ca obiect achiziţia de servicii de reparații electrice la sediul
Bistrița Năsăud.
3. CPV: 50711000-2.
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de reparații electrice la sediul O.J.
Bistrița Năsăud, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.
5. Valoarea estimată fara TVA: 1.500 lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare, care nu trebuie să fie mai mare de 10 (zece)
zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM, sau
semnarea contractului de către părți.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea lotului, 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: Preţul trebuie 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. Prețul va fi un tarif pentru total lucrări solicitate prin Caietul de sarcini,
și va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro sau se va depune direct prin email, fax, sau direct
la sediul autoritatii contractante. Preţul total oferit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va
rămâne neschimbat, nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului sau comenzii și
va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro sau se va depune direct prin email, fax, sau direct la
sediul autoritatii contractante.
Preţul ofertat va fi ferm, va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro sau sau se va depune
direct prin email, fax, sau direct la sediul autoritatii contractante şi nu poate fi modificat pe toată
perioada prestării lucrărilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
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 semnarea procesului-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.
In situatia in care factura este primita după 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 pe lot.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare:
-

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile
precizate solicitarea de ofertă si caietul de sarcini privind serviciile de
reparații electrice la sediul Bistrița Năsăud”

-

Declaratie privind respectarea condițiilor de protecția muncii conform anexei 1.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut în Lei/ total lucrări solicitate prin Caietul de sarcini pe fiecare lot, fără
TVA, care vor fi publicate pe site-ul www.e-licitație.ro sau se va depune direct prin email, fax, sau
direct la sediul autoritatii contractante.
Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 02.10.2017 (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.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini și anexa, 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 02.11.2017.
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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 pentru Servicii de întreținere instalații electrice, Bistrița Năsăud,
(cod CPV: 50711000-2), 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 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,
_________________________
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DRC/SEA/BA/__________/__________

CAIET DE SARCINI

I. Obiectul contractului de servicii: servicii de întreţinere instalații electrice

II. Descrierea contractului:
Se vor efectua servicii de întreținere instalații electrice constând în lucrări de natură electrică,
respectiv repararea prizei de pământ destinată racordării clădirii sediului și repararea racordului de
la tabloul electric al sediului la priza de pământ.

III.

Prestarea serviciilor:

Prestarea serviciilor se va face la următoarea locaţie:
Nr.
crt.
1

IV.

Locaţia
OJ Bistriţa

Adresa
Bistriţa, str. Grădinilor, nr.9, jud.
Bistriţa Năsăud

Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):

Se va repara priza de pământ de protecție existentă la sedii prin adăugarea de electrozi de
împământare (dacă este cazul), pentru aducerea acesteia în parametrii normali de funcționare.
Priza de pământ trebuie executată, conform STAS 4102, 6119, 12604 şi a „Normativului pentru
proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011.
- nu vor fi folosiţi electrozi din aluminiu, funie de oţel sau asamblaţi prin legături
neconductoare sau care au acoperiri izolante;
- electrozii şi legăturile dintre aceştia vor fi din aliaje rezistente la coroziune şi oxidare;
- electrozii nu trebuie să fie acoperiţi cu vopsea, gudron etc;
- electrozii se vor monta vertical în stratul de pământ care este cel mai bun conductor, fără
pietre, bătându-se cu grijă pământul după îngroparea electrodului;
- conductoarele de legătură între electrozi se montează îngropat;
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- legăturile între elementele instalaţiei se fac prin sudură şi vor fi protejate împotriva
coroziunii;
- racordul dintre tabloul electric al sediului şi priza de pământ precum şi secţiunea piesei de
separaţie vor fi dimensionate conform normativelor menţionate mai sus;
- racordul se va poza pe peretele imobilului printr-un tub de protecţie.
La finalizarea lucrării se va ȋncheia un proces verbal de recepţie semnat de reprezentanții
ambelor părți. De aemenea, ofertantul are obligația să ne pună la dispoziție un buletin de
verificare PRAM, în care să fie evidențiată încadrarea rezistenței de dispersie în limitele maxim
admisibile, respectiv să nu depășească valoarea de 4 Ohm.
V. Termen de prestare:
Prestarea serviciilor se va realiza în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data confirmării
primirii comenzii, sau de la data semnării contractului.
VI.

Criteriul de atribuire:

Preţul cel mai scăzut. Prețul va include toate costurile cu deplasarea, cu lucrările de reparație a
prizei de pământ, precum și cu eliberarea unui buletin de verificare PRAM.

VII.

Perioade de garanţie solicitate:

Perioada de garanție nu poate fi mai mica de 24 (douăzecişipatru) de luni şi decurge de la data
semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie, în condiţiile stipulate în comandă sau
contract (după caz). În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea
defecţiunilor semnalate, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru
achizitor.
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