În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Cluj cu
sediul în Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de verificare a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la sediile oficiilor judeţene Alba, Sălaj, Sibiu, Mureş, Bihor, şi
sediul Direcţiei Regionale Cluj (cod CPV: 71356100-9)
I. Obiectul contractului de servicii:
Servicii de revizie periodică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la sediile oficiilor judeţene
Alba, Sălaj, Sibiu, Mureş, Bihor, şi sediul Direcţiei Regionale Cluj, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini
anexat.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:
1. Documente de calificare:
Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, în
conformitate cu formularul din anexa 1, din care să reiasă că este autorizat ANRE, pentru serviciile care fac
obiectul procedurii de achiziţie.
2.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi vor
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
Se va specifica dacă societatea este plătitoare sau neplătitoare de TVA.
Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu
poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii Contractului.
3. Termenul de prestare a serviciilor - în intervalul de 10 zile lucrătoare înainte de
expirarea reviziei/verificării sau în 15 zile de la semnarea contractului pentru cele expirate; .
4. Termenul de valabilitate a serviciilor: este de 2 (doi) ani de la data prestării serviciilor,
conform legislaţiei în vigoare.
5. Oferta trebuie să cuprindă declaraţia ofertantului, în sensul că oferta prezentată
respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.
6. 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
Factura se va emite şi transmite numai după semnarea proceselor verbale de recepţie.
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.
În situaţia în care factura este primită după data de 15 a lunii, achizitorul are dreptul de a
efectua plata acesteia în perioada 24-30/31 a lunii imediat următoare;
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului;
IV. Transmiterea ofertei
Transmiterea ofertei se va face până la data de 28.04.2014, prin fax: 0264-484.077; emailul
dana.oltean@ancom.org.ro, sau direct la secretariatul autorităţii contractante. Persoană de contact:
Dana OLTEAN, telefon: +4 0372.845.742 sau +4 0732.005.802.
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Anexa nr. 1

Declaratie pe proprie raspundere

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 prestarea de servicii de verificarea tehnică/revizie
tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la sediul ...................................,
pentru Lotul ............ din cadrul ANCOM DR Cluj (cod CPV: 71356100-9), 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 sunt autorizat de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), să desfăşor activităţi de proiectare,
execuţie, verificare şi revizie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pentru
instalaţiile lotului/lor mai sus menţionate, conform 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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CAIET DE SARCINI
Denumirea produsului: servicii de verificare tehnică/revizie tehnică a instalaţiilor de gaz - 6
loturi
I. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE



Efectuarea verificării tehnice (2 ani)/reviziei tehnice (10 ani) obligatorii pentru instalaţii de gaze
naturale



Autorizaţie ANRE

II. LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Lotul
1
2
3

4

5
6

Locaţie
Sediul OJ ALBA, str. Fântânele,
nr.12 A
Sediul OJ Mureş, str. Slatina,
nr.19/1
Sediul OJ Sibiu, str. Cloşca, nr.
8A
Sediul OJ Sălaj, str. Căprioarei,
nr.2 E
Sediul OJ Sălaj, str. 9 Mai, bloc
Sindicat, sc. A, ap. 1
Sediul DR Cluj, str. Câmpeni,
nr. 28
Sediul OJ Bihor, str. Gr.
Ureche, nr.12

Instalaţie
Centrala termica 34 kW
aragaz
Centrala termica 30 kW
aragaz
Centrala termica 49 kW
Centrala termica 42 kW
aragaz
Centrala termica 24 kW
aragaz
2 buc. centrale termice 68
kW + 1 buc. aragaz
Centrala termica 24 kW
aragaz
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Tipul serviciului

Data expirării

Revizie tehnică

06.04.2014

Verificare tehnică

19.06.2014

Verificare tehnică

19.09.2014

Verificare tehnică

20.09.2014

Revizie tehnică

20.09.2014

Verificare tehnică

24.10.2014

Verificare tehnică

20.12.2014

III. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR
în intervalul de 10 zile lucrătoare înainte de expirarea reviziei/verificării sau în 15 zile de la
semnarea contractului pentru cele expirate;
IV. TERMEN DE GARANŢIE
-

2 ani

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
-

preţul cel mai scăzut
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