În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia
Regională Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, Cod poştal: 300342, intenţionează să
achiziţioneze lucrări de instalații electrice + lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor la
sediul ANCOM DR Timiș din Timișoara, str. Horia nr. 32.
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.872, Fax: 0256.471.699, în atenţia: Ramona
Botoroaga, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Lucrari
2. Denumirea achiziţiei:
Comanda scrisă va avea ca obiect executarea de către prestator a lucrărilor de instalații electrice si
lucrărilor de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor la sediul ANCOM DR Timiș din Timișoara, str.
Horia nr. 32.
3. CPV: 45453100-8, 45312100-8, 45310000-3
4. Descrierea contractului:
A. Lucrări instalații electrice
Lista principalelor cantități de lucrări
1. Tuburi, țevi de protecţie, doze si accesorii de montaj
Nr. Crt.
Descriere Material
1

Tub PVC de protecţie flexibil, Ø20mm, execuţie ușoara, montat
aparent pe pereți, inclusiv elemente de prindere si de îmbinare
prefabricate;

2. Cabluri, conductoare electrice si accesorii
Nr. Crt.
Descriere Material
Cablu cu întârziere mărita la propagarea focului CYY-F (NYY-J),
1
0.6/1kV, cu izolație din PVC, de secțiune 2x1.5mmp, pozat in
tub PVC;

U.M.

Cantitate

ml

120

U.M.

Cantitate

ml

120

3. Corpuri de iluminat
Nr. Crt.

Descriere Material

U.M.

Cantitate

1

Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranţă la evacuare, de
putere 1x8W in regim de siguranţă, cu pictograma EXIT,
montat la cota indicata pe planșa, autonomie 90 minute, grad
de protecţie IP40;

buc

12

U.M.
ml
ml
buc
buc
ans
ans

Cantitate
120
120
12
9
1
1

4. Alte lucrări
Nr. Crt.
Descriere Material
1
Montaj Tub PVC
2
Montaj Cablu cu întârziere la propagarea focului
3
Montaj Corp de iluminat de siguranță la evacuare
4
Refacere treceri prin pereți
5
Verificarea circuitelor electrice;
6
Material mărunt, consumabile

B. Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
Lista principalelor cantități de lucrări
1. Echipamente
Nr. Crt.

Descriere Material

U.M.

Cantitate

1

Echipament de control și semnalizare incendiu convențional, 8
zone, maxim 30 detectori pe zonă, ieșire independentă pentru
fiecare zonă, complet programabilă

buc

1

2

Detector optic de fum, 2 fire, 12-28Vcc

buc

6

3

Soclu detector optic de fum
Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire, LED
semnalizare stare
Sirenă de interior cu stroboscop , carcasă roșie, 24V,
multitonală
Sirena exterioară autonomă de incendiu, IP34. Carcasă
poilicarbonat de culoare roșie. Alimentare 24V. 115dB
Acumulator 12v/7A
Panou sinoptic pentru Echipament de control și semnalizare
incendiu convențional

buc

6

buc

3

buc

3

buc

1

buc

2

buc

1

buc

1

U.M.

Cantitate

ml

200

4
5
6
7
8
9

Kit alarmare prin SMS (se transmit prin SMS stările de alarmă și
defect ale sistemului, unei liste de max. 10 numere)

2. Cabluri, conductoare electrice si accesorii
Nr. Crt.
Descriere Material
Cablu incendiu JEH(St)H E30 2x2x1,5 protejat în tubulatură
1
flexibilă ori rigidă, cu elemente de prindere și fitinguri de
îmbinare și deviere.

3. Ușă Rezistentă la Foc
Nr. Crt.
1

Descriere Material
Ușă rezistentă la foc, RF45, 2100 X 900

4. Alte lucrări
Nr. Crt.
Descriere Material
1
Instalare Echipamente și materiale
2
Programare și punere în funcțiune instalație
3
Instruire personal

U.M.

Cantitate

buc

1

U.M.
ans.
ans.
ans.

Cantitate
1
1
1

C. Trapă pentru tavan cu elemente rezistente la foc
Lista principalelor cantități de lucrări
Nr. Crt.

Descriere Material

U.M.

Cantitate

1

Trapă pentru tavan cu elemente rezistente la foc REI 30
echipată complet cu materiale și accesorii de montaj, 900 x 900

buc

1

buc

1

ans.

1

2
3

Rebord metallic termoizolant și cu elemente rezistente la foc
REI 30, 1900 x 850 x 250 cm
Montaj trape și rebord cu elemente rezistente la foc REI 30

Pentru lucrările care necesită deteriorarea peretilor(înlocuire ușă ignifugă, înlocuire trapă tavan, cablare) se va
proceda la remedierea acestora până la stadiul de finisare existentă înaintea începerii lucrărilor.
Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 15 zile lucrătoare de data comunicării comenzii.
Executantul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănatate pentru șantierele temporare sau mobile.
Executantul 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 de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care
desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),în conformitate cu prevederile Legii 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 orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de executant, 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.
În procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul
lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria
răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate
regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii
în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

NOTĂ * În vederea executării lucrărilor menționate în tabelul de mai sus, executantul va
achiziționa toate materialele necesare. Va evacua și transporta materialele rezultate în urma
reparatiilor, astfel încât să se efectueze și curațenia spațiului după încheierea șantierului.

Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii, prin solicitarea de clarificări,
orice alte pretenţii ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare. Nu se vor deconta lucrări ulterioare
rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi
măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în
totalitate ofertantului (ofertanţilor).
În procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în
domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe
propria răspundere a reprezentantului legal, conform Anexei nr. 1, din care să rezulte că acesta îşi
desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la
condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de
activitate al ofertantului.
5. Valoarea estimata fara TVA - 20.900,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de executare a lucrarilor, care nu trebuie să fie mai mare de 15
(cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRT.
Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este
semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.
Perioada de garanție acordată lucrarilor este de minim 24 (douazecisipatru) luni și va curge de la
data semnării procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, sau, dacă este cazul, de la remedierea
obiecţiunilor constatate prin procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.
În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate şi
montate în termen de maxim 7 (sapte) zile de la notificare, fără costuri pentru ANCOM. În cazul în care
perioada de rezolvare a defecţiunilor produselor, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea
defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată, cu titlu definitiv, produsul defect cu altul nou, cu
performanţe similare sau superioare, fără a solicita costuri suplimentare ANCOM. Produsul înlocuit va beneficia
de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data semnării unui nou
proces-verbal de recepţie.
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: Preţul ofertei va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum şi a celorlalte
obligaţii asumate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada executării lucrărilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRT din Horia, Nr. 24,
Timisoara, Cod poștal 300342.
Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.
Plata facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer
bancar în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.
Nu se vor efectua plăţi în avans.
7. Condiţii de participare

Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică
1. În copie certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile
Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a
persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistarea fiscală a acestora, precum
și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
2. În copie autorizația în conformitate cu OMAI nr.87/2010 cu modoficările ulterioare, pentru efectuarea
lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor si instalațiilor de semnalizare și alertare în caz de
incendiu.
3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform Anexei nr. 1, din care
să rezulte că ofertantul îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de
reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel
naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
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.
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 24.10.2016 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in
catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email
la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 24.10.2016 (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 lucrărilor de instalații electrice si lucrărilor de instalare de sisteme
de alarmă împotriva incendiilor la sediul Oficiului Județean Caraș Severin din Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16,
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională
Timiș, 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 )

