În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Timiş
cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, intenţionează să achiziţioneze servicii de monitorizare şi
intervenţie cu echipaj rapid la Oficiul Judetean Mehedinti (cod CPV: 79711000-1) .
I. Obiectul contractului de servicii:
Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în servicii de
monitorizare şi intervenţie cu echipaj rapid pentru următoarele obiective:
Sediul Oficiul Judeţean MEHEDINŢI din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr.13, bl.5,
sc.1, et.8, ap.31, jud. Mehedinți
Tip centrală PARADOX sistem transmitere date: GPRS
În cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenţie rapidă cu echipaj:
Prestatorul se obligă să asigure monitorizarea locaţiei beneficiarului prin dispecerat şi
intervenţia în caz de alarmă de panică, detecţie efracţie, detecţie incendiu. Monitorizarea se
va efectua zilnic, 24h/24h, utilizând sistemul de alarmare aflat în dotarea beneficiarului.
2. Prestatorul trebuie să deţină dispecerat în localitatea Drobeta Turnu Severin. Nu se acceptă
subcontractanţi.
3. Prestatorul se obligă să asigure intervenţia rapidă cu echipaj mobil, în caz de alarmă
semnalată la dispecerat.
4. Prestatorul se obligă să ajungă la obiectiv prin intermediul echipelor de intervenţie
specializate în 10 – 15 minute ziua şi 5 – 7 minute noaptea, în cazul recepţionării semnalelor
antiefracţie, antiincendiu sau panică ;
5. Prestatorul va avea obligaţia să deţină la încheierea contractului poliţă de asigurare pentru
servicii monitorizare şi intervenţie, încheiată cu o societate de asigurare.
6. Prestatorul se obligă să anunţe imediat beneficiarul în cazul apariţiei unor evenimente
deosebite.
7. Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor
profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii
acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente,
în conf. cu dispoziţiile legii 319/2006. Prestatorul răspunde de păstrarea şi confidenţialităţii
datelor încredinţate de beneficiar.
8. Prestatorul se obligă la asigurarea operativă a echipajelor tehnice în cazul apariţiei unor
defecţiuni accidentale ale sistemului de securitate în vederea remedierii acestora, la sesizarea
beneficiarului.
9. Prestatorul se obligă să asigure legătura operativă între agenţi, dotarea cu staţie radio
emisie-recepţie, telefoane mobile, etc .
10. Dispeceratul trebuie sa fie avizat de M.A.I. - I.G.P.R. în conformitate cu prevederile Legii
333/2003.
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11. Prestatorul are obligaţia ca o dată pe lună să efectueze o alarmă de testare a intervenţiei
echipei mobile, respectiv de verificare a respectării termenelor de intervenţie.
12. Comunicaţiile până la centrala obiectivului monitorizat vor fi asigurate de către prestator, iar
cheltuielile legate de comunicaţii vor fi suportate de către prestator .
13. În cazul in care va fi necesară montarea unor echipamente GPRS în centrala obiectivului
monitorizat acestea vor fi asigurate de prestator fără alte costuri din partea beneficiarului.
14. Prestatorul se obligă să suporte toate cheltuielile suplimentare generate de activitatea de
monitorizare a obiectivelor ANCOM.
15. Oferta financiară va include un număr nelimitat de: alarme de panică, alarme reale,
intervenţii în caz de efracţie sau incendii, precum şi alarme false.
16. Prestatorul va ataşa la factura lunară desfăşurătorul evenimentelor.
17. Luna de facturare este luna calendaristică.

Menţionăm că acest contract se va încheia pe perioada 01.04.2015-31.12.2015 cu
posibilitatea de prelungire a contractului, prin acte adiţionale, în funcţie de Bugetului
anual de venituri şi cheltuieli al beneficiarului.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:
1. Documente de calificare: Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente:
1. Certificatul constatator (extras de registru), în copie, eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial, valabil la data deschiderii ofertelor (emis
cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor) din care să rezulte:
a) că obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor de tipul celor care
fac obiectul achiziţiei publice;
b) că persoana juridică este în funcţiune şi nu sunt înscrise menţiuni cu privire la intrarea
în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
2. Copia Licenţei de funcţionare eliberată de Ministerul de Interne, IGPR Direcţia Poliţiei
de Ordine Publică.
3. Copia poliţei de asigurare de răspundere civilă valabilă pentru toată perioada derulării
contractului.
2. Prezentarea propunerii tehnice: în cadrul ofertei, ofertantul trebuie să declare că se
angajează să presteze serviciile de monitorizare cu respectarea tuturor condiţiilor specificate la pct.
I.1 – I.17, din prezenta solicitare de ofertă.
3. Prezentarea propunerii financiare - Oferta financiară se va face în lei/lună, fără
TVA şi va rămâne neschimbată până la expirarea contractului. Preţul ofertat va include toate
costurile prestatorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
4 . Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
III. Condiţii de plată
Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea contractantă, prin
ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului, în perioada 24-30/31 a lunii.
Factura va fi transmisă după prestarea serviciilor la sediul ANCOM – Direcţia Regională Timiş
din str. Horia, nr. 24 până cel târziu în data de 15 a lunii.În situaţia în care factura este primită
după data de 15 a lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în perioada 2430/31 a lunii imediat următoare;
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
2/3

Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului;
IV. Transmiterea ofertei
Oferta se va transmite până la data de 11.03.2015, ora 17:00, prin fax la nr.
0256/471699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro sau prin depunere direct
sau prin poştă la Registratură – ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal:
300342.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 11.03.2015, ora 17:00, nu va fi
luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Oficiului Regional Achiziţii Timiş”.
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 12.04.2015.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
Persoană de contact: Ramona BOTOROAGĂ, telefon: +4 0372.845.872 sau +4 0732.005.901
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