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 prestarea de servicii de reparare a aparatelor de filtrare apă.
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 serviciilor de reparare
a aparatelor de filtrare apă
3. CPV: 50532000-3
4. Descrierea contractului: prestarea serviciilor de reparare a aparatelor de filtrare apă
după cum urmează:
1. Locația: ANCOM DR Timiș, str. Horia nr. 24, Timișoara
- înlocuire robineți apă : 8 bucăți
- înlocuire furtun racord : 16 m
- înlocuire furtun vaporizare : 4 bucăți
- înlocuire fitinguri : 10 bucăți
- înlocuire robinet racord instalare : 2 bucăți
2. Locația: ANCOM DR Timiș, str. Horia nr. 32, Timișoara
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire furtun racord : 4 m
- înlocuire furtun vaporizare : 1 bucată
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți

3. Locația: Oficiul Județean Arad, b-dul Revoluţiei nr.1, bl.H, sc.A, ap.7, Arad
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire furtun racord : 6 m
- înlocuire furtun vaporizare : 1 bucată
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
- înlocuire supapă sens echipată : 1 bucată
4. Locația: Oficiul Județean Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr. 16, Reșița
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire furtun instalare : 4 m
- înlocuire furtun vaporizare : 1 bucată
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
- înlocuire supapă sens echipată: 1 bucată
5. Locația: Oficiul Județean Hunedoara, str. Brânduşei, nr.1A, Deva
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire furtun racord : 6 m
- înlocuire furtun vaporizare : 1 bucată
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
6. Locația: Oficiul Județean Mehedinți, str. Soveja, nr. 59A, Dr. Tr. Severin
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire furtun racord : 4 m
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
- înlocuire robinet racord instalare : 1 bucăți
- înlocuire supapă sens echipată: 1 bucată
7. Locația: Oficiul Județean Gorj, b-dul Republicii, bl.30, sc.1, et.8, ap.30, Tg. Jiu
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
- înlocuire furtun instalare : 3 m
8. Locația: Oficiul Județean Dolj, str. Buziaş, nr.53, Craiova
- înlocuire robineți apă : 2 bucăți
- înlocuire fitinguri : 6 bucăți
Caracteristici aparate: Hot&Cold Water Dispenser YLR2-5-X (16L)
- alimentarea cu apă se face direct de la reţeaua de alimentare publică;
- dimensiuni: 31x31x96;
- putera consumată: 500W la încăzire; 112 W la răcire;
- răcirea se face prin intermediul unui termostat de răcire;
- dotat cu filtru pentru substanţe chimice nocive: insecticide, clor, substanţe cancerigene;
- dotat cu filtru pentru reţinerea impurităţilor;
- dotat cu filtru pentru eliminarea gusturilor sau mirosurilor neplăcute;
- temperatura de încălzire a apei calde:≥ 90°C;
- temperatura de răcire a apei: ≤10°C;
- termostat de reglare a temperaturii.
Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de
producător.

La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție.
Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către
prestator şi respectiv, achitată de beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora
în exploatare curentă - conform Procesului - Verbal de recepţie.
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.
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.
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi/sau accesorii este cea
acordată de producător şi curge de la data semnării proceselor-verbale de recepţie care atestă
furnizarea şi montarea acestora.
Perioada de garanţie a serviciilor va fi de minim 6 luni. În perioada de garanţie ofertantul
are obligaţia de a asigura remedierea defecțiunilor în termen de 5 zile, fără costuri pentru
achizitor.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte privind realizarea operaţiilor
prezentate la pct. II şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
5. Valoarea estimata fara TVA - 1.200,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de executare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare
de 10 (zece) 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 este semnat
fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.
Perioada de garanție acordată este de minim 6 (sase) luni și va curge de la data semnării
procesului-verbal de receptie, sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin
procesul verbal de recepţie.
În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor
livrate şi montate în termen de maxim 5 (cinci) 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 capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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.
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 10.10.2016 (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 11.10.2016 (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.

