
 

 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 
Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal: 031072, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de verificare tehnică perioadică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale 
şi a centralelor consumatoare de combustibili gazoşi. 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  Gabriela 
Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
           Tip anunt: Cumparare directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de verificare tehnică perioadică a instalaţiilor de 
utilizare gaze naturale şi a centralelor consumatoare de combustibili gazoşi. 

 
3. CPV: 71356100-9 
 
4. Descrierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în verificarea tehnică perioadică a instalaţiilor de utilizare 

gaze naturale şi a centralelor consumatoare de combustibili gazoşi la urmatoarele locatii: 
 
1. OJ Buzau, str. Zefirului, nr. 59 - centrala Ariston Genus Premium 30kW, lungime teava de la contor: 

aprox. 9m 
2. OJ Ialomita, str. Razoare, nr.14, sc. B, et. 2, ap. 203, Slobozia  - centrala Vitopend 100, lungime 

teava de la contor la centrala: aprox. 15m+2m pana la aragaz 
3. OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina - centrala Heiss, lungime teava de la contor: aprox. 6m 
4. OJ Dambovita, str. Ion Heliade Radulescu, nr. 19-21, Targoviste - centrala Protherm Lunx 28, lungime 

teava de la contor: aprox. 20m 
5. OJ Calarasi, str. Dobrogei, nr. 39 - centrala Immergas, lungime teava de la contor: aprox. 7m 
6. OJ Brasov, str. Bisericii Romane, nr. 101 - 2 buc. centrale Buderus UO12-24k, model Logamax, 

lungime teava de la contor: aprox. 13m 
7. OJ Arges, str. Dragos Voda, nr. 12, Pitesti - centrala Viessmann Vitopend 100, lungime teava de la 

contor: aprox. 30m 
8. DR Bucuresti, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3 - se va verifica doar instalatia de gaz, lungime teava de 

la contor: aprox. 15m 
 
Oferta se poate depune pentru una sau mai multe locatii. 
 
5. Valoarea estimata fara TVA  - 3600,00 Lei defalcata astfel: 

1. OJ Buzau - 350,00 lei 
2. OJ Ialomita - 350,00 lei 
3. OJ Olt - 350,00 lei 
4. OJ Dambovita - 350,00 lei 



5. OJ Calarasi - 350,00 lei 
6. OJ Brasov - 600,00 lei 
7. OJ Arges - 350,00 lei 
8. DR Bucuresti - 900,00 lei 
 

6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 20 
(douazeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRB. 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare 
tehnica la instalatiile de utilizare a gazelor naturale, la sediile mentionate mai sus. 

In cazul in care se constata defectiuni ale instalatiei de utilizare acestea se vor consemna in Fisa de 
evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica la instalatiile de utilizare a gazelor naturale. Remedierea 
defectiunilor consemnate in aceasta fisa intra in obligatia Beneficiarului.  

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 trebuie exprimat în Lei, pentru fiecare locatie in parte, cu şi 

fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac obiectul 
prezentei achiziţii. 
 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian Blaga, 
Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de 
verificare tehnica la instalatiile de utilizare a gazelor naturale de recepţie a rezultatelor serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, si in 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 
a lunii.  

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 Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica la 
instalatiile de utilizare a gazelor naturale de receptie a rezultatelor serviciilor si in conformitate cu prevederile 
art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.  

In situatia in care factura este primita dupa semnarea Fiselor de evidenta a lucrarilor periodice de 
verificare tehnica la instalatiile de utilizare a gazelor naturale de receptie a rezultatelor serviciilor, ANCOM are 
dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii. 

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 

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; 
- in copie, autorizatia eliberata de ISCIR pentru verificari tehnice, 
- in copie, autorizatia eliberata de ANRE,, 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai 
scăzut in Lei, fara TVA. 

 
 
 
 



 
 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 11.04.2014 (inclusiv), ora 14.00, prin fax la nr 
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. Lucian 
Blaga, Nr. 4, sector 3. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 11.04.2014  (inclusiv), ora 14.00, 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 Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 12.05.2014 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  

  
 
 


