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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia 
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze servicii de  
întreţinere şi reparare a instalațiilor de aer condiționat. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742, 
Fax: 0264-484077, în atenţia:  Dana OLTEAN, email:  dana.oltean@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract cadru pe bază de comandă, având ca obiect achiziţia de servicii de întreţinere şi 
reparare a instalațiilor de aer condiționat. 
 

3. CPV: 50730000-1 
 
4. Descierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de întreţinere şi reparare a instalațiilor de aer 

condiționat” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de 
sarcini anexat.  

 
5. Valoarea estimată fara TVA – 19.050,00 Lei  

 
6. Condţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor de întreţinere, care nu trebuie să fie 
mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea primirii comenzii transmisă de către 
ANCOM, iar pentru servicii de reparații 48 (patruzecișiopt) de ore de la solicitarea 
telefonică. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal de receptie.  
Pentru depăşirea termenelor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea comenzii, 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. 
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Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:  

a) se va prezenta tariful total pentru revizii conform anexei nr.1, continând toate 
cheltuielile inclusiv cele de transport, 

b)- pentru eventuale defecţiuni: 
b1)- se va prezenta tariful pentru o constatare care va fi o valoare unică indiferent de 
locaţie, continând toate cheltuielile inclusiv cele de transport,.   
b2)-se va prezenta tariful pe ora de manoperă, continând toate cheltuielile inclusiv cele de 
transport,   
b3) – total listă piese, conform anexei nr.2, continând toate cheltuielile inclusiv cele de 
transport, 
 Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de idetificare, date de contact. Este 
obligatorie prestarea tuturor serviciilor în toate locaţiile solicitate prin Caietul 
de sarcini.  
Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi 

nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
Contractul va fi cadru, în care se va specifica tarifele pentru operţiunile solicitate, iar 

punerea lui în executare va fi pe bază de comandă fermă. Comandă fermă va reprezenta acordul 
nostru privind devizul prezentat. 

 
Preţurile ofertate vor fi ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării serviciilor 

care fac obiectul prezentei achiziţii. 
 

,,Preț total al ofertei- anexa 3” - reprezintă însumarea reperelor generale a : 1) 
total piese de schimb conform anexei 2; 2) total revizii (anexa 1); 3) tariful unic 
pentru o constatare și 4) un tarif unic pe oră de manoperă, având rolul departajării 
ofertelor financiare, urmând ca pe parcursul derulării contractelor să fie stabilite cu exactitate 
piesele de schimb precum și serviciile de întreținere și reparare pentru aparatele de aer 
conditionat care vor fi prestate, iar preţul care va fi efectiv plătit va fi determinat în funcţie de 
piesele de schimb și serviciile de întreținere și reparare care vor fi achiziționate, fără a se depăşi 
limita valorii maxime prevăzute în contract. 

 
 ,,Preț total al ofertei fără TVA din-  anexa 3”, va fi publicat pe site-ul www.e-

licitație.ro . 
 
Este obligatorie ofertarea tuturor reperelor solicitate (listă piese de schimb (anexa 2) ,  

total revizii (anexa 1), tarif constatare, tariful pentru ora de manoperă. Dacă nu se oferteaza 
toate reperele solicitate, oferta va fi considerată neconformă.  

În situaţia în care pentru readucerea grupurilor la parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de 
către producător sunt necesare şi alte piese de schimb şi accesorii decât cele menţionate mai sus, 
acestea vor fi facturate la preţul de listă în lei al furnizorului valabil la data efectuării reparaţiilor. În 
acest caz, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ca facturile să fie însoţite de 
documente justificative din care să rezulte valoarea pieselor de schimb şi accesoriilor, iar obligaţia 
de plată se suspendă până la primirea şi acceptarea documentelor justificative. 
 

Conditii de plată: Prestatorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X,  A.T.C.P.M.B. şi 
se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.  
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 procesului-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor.  
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In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plati în 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; 
 

-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 si caietul de sarcini,,. care va fi publicată pe site-
ul www.e-licitație.ro și transmisă și prin email la adresa: dana.oltean@ancom.org.ro.  

- anexele 1, 2 și 3 vor fi semnate de către ofertanți și transmise la adresa 
dana.oltean@ancom.org.ro. 
 
Clauze contractuale obligatorii: 

1. Durata contractului: de la semnare până la 31.12.2016; 
 

2. Termenul de prestare al serviciilor de întreţinere,  nu trebuie să fie mai mare de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la confirmarea primirii comenzii transmisă de către ANCOM, 
iar pentru servicii de reparați (timp de interventie la defectiuni) 48 (patruzecișiopt) 
de ore de la solicitarea telefonică. 

 
          3. Termenul de garanţie a pieselor înlocuite: cel oferit de producător;  termenul de 
garanţie pentru serviciile prestate: 6 luni;  
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total, fără TVA, cel mai scăzut, (publicat pe site ul www.e-licitatie.ro). 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 10.08.2016 (inclusiv), prin publicare în 
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul 
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei prin fax la nr. 0264-484077 sau prin 
email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere directă la Registratură – sediul 
ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. Câmpeni, Nr. 28.  

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, anexele, pot fi vizualizate şi pagina de internet a 
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
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                                                                                             Anexa 1 
                       PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Anexa 2 
 
 PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Piese de schimb U.M. CANTITATE 

Preţ unitar , 
 fără TVA 
lei/ buc 

Preţ total , 
fără  TVA 

lei 
 

1. VENTILATOR buc 1   
2. BATERIE 

ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE 
buc 1   

3. ROBINET CU SFERĂ buc 1   
4. AGENT FRIGORIFIC buc 1   
5. ŢEAVĂ DE CUPRU m 1   

Preţ Total fără TVA  
Preţ Total cu TVA  
 
 
                                                                                            Anexa 3 
 
                                 PROPUNERE FINANCIARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Repere  U.M. 

Preţ, lei 
 fără TVA 

 
1. Total revizii (anexa 1) total  
2. Total liste piese de 

schimb (anexa 2) 
total  

3. Tarif unic constatare total  
4. Tarif unic pe ora de 

manoperă 
total  

Preţ Total fără TVA  
Preţ Total cu TVA  

 
 
 
 
 

Caiet de sarcini  
 
 

1. Obiectul contractului: Servicii de întreţinere și reparare a instalaţiilor de aer condiţionat; 
 

Nr
. 

crt 
Model aparat de aer 

conditionat  locatia Tarife revizii 
Lei fără TVA 

1.    
2…    

….
etc 

Conform anexei  cu 
detalierea  locatiilor a 
caietului de sarcini 

  

Total revizii lei fără TVA  
Total revizii lei cu TVA  
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2. Cerinţe minime:  
 
Se vor efectua serviciile menţionate mai jos pentru instalaţiile de aer condiţionat cuprinse ȋn 
anexă cu respectarea regulamentului CE 2037/2000 privind substanţele care diminuează 
stratul de ozon, ȋn ceea ce priveşte agentul frigorific (de răcire). 
 
A. Întreţinere prin efectuarea unei revizii anuale care să cuprindă: 

a) verificare şi completare agent frigorific; 
b) verificare parametri sistem; 
c) pentru unitatea internă: 
 demontare / curăţare / montare filtre de aer, 
 curăţare cu aer sub presiune, 
 curăţare cu lichid antibacterian, 
 curăţarea carcasei cu soluţie detergent, 

d) pentru unitatea externă: 
 demontare / curăţare / montare capace, 
 curăţarea condensatorului cu aer sub presiune, 
 curăţarea cu jet de apă şi detergent, 

B. Remedierea defectelor apărute la instalaţiile de aer condiţionat; 
 

 
3. Ofertantul trebuie să specifice: 
- tarif revizii; 
- tarif constatare; 
- tarif pe ora de  manoperă; 
- tarif listă de piese; 

 
 

4. Criteriul de atribuire: 
 

Preţul cel mai scăzut. 
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5. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): 

 

Lista de piese: 
 

Nr. 
crt. Lista piese 

1. VENTILATOR 
2. BATERIE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE 
3. ROBINET CU SFERĂ 
4. AGENT FRIGORIFIC 
5. ŢEAVĂ DE CUPRU 

 
Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea pieselor enumerate cu caracter 

exemplificativ mai sus, în cantităţile care urmează a fi solicitate de către autoritatea contractantă, 
precum şi la prestarea tuturor serviciilor de reparare şi de întreţinere. 

În situaţia în care pentru readucerea instalaţiilor de aer condiţionat la parametrii 
tehnici de funcţionare sunt necesare şi alte piese de schimb şi accesorii decât cele 
menţionate mai sus, acestea vor fi facturate la preţul de listă în lei al furnizorului valabil la 
data efectuării reparaţiilor. În acest caz, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
solicita ca facturile să fie însoţite de documente justificative din care să rezulte valoarea 
pieselor de schimb şi accesoriilor, iar obligaţia de plată se suspendă până la primirea şi 
acceptarea documentelor justificative. 
 
 

6. Locul de prestare al serviciilor: 
  

Se  vor executa serviciile de întreţinere și reparare a instalaţiilor de aer condiţionat la 
locaţiile menţionate ȋn anexă. 
 

7. Termenul de prestare al serviciilor: 
 

Timp de efectuare întreţinere (revizie): max. 5 zile lucrătoare de la confirmarea primirii 
comenzii scrise; 
Timp de intervenţie la defecţiuni: max. 48 ore de la solicitarea telefonică; 
 

8. Garanţie: 
 

- pentru lucrări/servicii – 6 luni; 
- pentru piese, conform producătorului; 
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Anexă 

 

 

 

Tipurile şi locaţiile unde se găsesc instalaţiile  de aer condiţionat 

Nr. 
crt. Model Capacitate Tip 

 
Locaţia Componentele 

instalaţiei  

1. FUJITSU AOY18LMAK 2 
FUJITSU  AOY18LAT 3 

Răcire:18000 BTU/H 
Încălzire: 18000 BTU/H split 

str. Closca, nr.8A, 
loc. Sibiu,  Jud. 

Sibiu 
2 unități exterioare 
5 unități interioare 

2. Midea 40C-27HR1N1 2 
buc. 

Răcire: 31000 BTU/H 
Încălzire: 34000 BTU/H split 

str. Grigore 
Ureche, nr.12,  

loc. Oradea, Jud. 
Bihor 

2 unități exterioare 
 6 unități interioare 

3. 

Inverter model: PASION 
P4MVI-09WFR – unit. 
internă; 
PASION P4MVO-09-unit. 
externă; * ȋn garanţie 

Răcire: 9000BTU/H 
Încălzire: 9000BTU/H split 

str. Căprioarei, 
nr. 2E, loc. Zalău, 

jud. Sălaj 
1 unitate internă   
1 unitate externă 

4. 

Inverter model: PASION 
P4MVI-9WFR – unit. 
internă; 
PASION P4MVO-18 – unit 
externă; * ȋn garanţie 
 

Răcire: 18000 BTU/H 
Încălzire: 18000 BTU/H split 

str. Căprioarei, 
nr. 2E, loc. Zalău, 

jud. Sălaj 
2 unităţi interne    
2 unităţi externe 

5. CLIVET, WSAT-EE 91 37,4 kW chiller 
str. Alexandru 

Odobescu, nr.76, 
loc. Şatu-Mare, 
Jud. Satu Mare 

9 unități interioare 

6. HYUNDAI AMUHSG020Z 

 
Răcire: 18400BTU/H 
Încălzire: 18400 BTU/H 
 
 
 
 

split 
str. Slatina, nr.19, 

ap. 1, Târgu 
Mureş,  jud. 

Mureș 

1 unitate interioară 
1 unitate exterioară 

7. 

Inverter model:  
FUJITSU AOYG24LAT3 – 
unităţi externe; 
FUJITSU ASYG09LMCA – 
unităţi interne;               
* ȋn garanţie 
 

Răcire: 9000 BTU/H 
Încălzire: 9000 BTU/H multisplit 

str. Fântânele, nr. 
12A, loc.  Alba-
Iulia,  jud. Alba 

2 unităţi externe 
6 unităţi interne 

8. LG model LWC0960PHG Răcire: 9000 BTU/H 
Încălzire: 9000 BTU/H fereastră 

str. Cloşca, nr. 
12, Bl. CF11, loc. 
Alba-Iulia, jud. 
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 * Pentru poziţiile 3, 4, 7, 11, se solicită doar efectuarea operațiunilor de la pct 2, A, 

instalațiile fiind în garanție; 
 * Pentru poziția 18 se solicită efectuarea următoarelor operaţiuni: 

 - pentru unitatea externă: efectuarea operaţiunilor de la punctul 2, A; 
 - pentru unităţile interne: efectuarea operaţiunilor de la punctul 2, A şi 2,B; 

 

 

 

 
 

Alba 

9. LG model LWC0960PHG Răcire: 9000 BTU/H 
Încălzire: 9000 BTU/H fereastră 

Bazin Apa Aqua 
Bis, Bistriţa, jud. 
Bistriţa Năsăud 

 

10. Henson HAS 
(98+128)HG/DD ECO-A 

Răcire: 9000+12000 
BTU/H 
Încălzire: 10200+13800 
BTU/H 

dublusplit 
str. Grădinilor, 

nr.9, loc. Bistriţa, 
jud. Bistriţa 

Năsăud 

6 unități interioare 
3 unități exterioare 

11. LDK 12K CHABI 
* ȋn garanţie 

Răcire:12000 BTU/H; 
Încălzire:12500    
BTU/H; 

split 
str. Olteniei, nr.4, 
bl T3/60, ap. 21, 
loc. Baia-Mare, 
jud. Maramureş  

1 unitate interioară 
1 unitate exterioară 

12. LG model LWC0960PHG Răcire: 9000 BTU/H 
Încălzire: 9000 BTU/H fereastră 

Bazinele Griviţa, 
Baia Mare, jud. 

Maramureş 
 

13. AIRWEL model MAY90 Răcire: 9000 BTU/H 
Încălzire: 9000 BTU/H fereastră 

str. Borviz , zona 
Bazin  Apă,   loc. 

Sfântu- 
Gheorghe, 

Jud.Covasna. 

 

14. TAT technologies ltd 
P/N CAL 136303T 

Răcire: 3.2 kW 
Încălzire: 1.6 kW 

pe plafon 
auto 

 str. Câmpeni nr. 
28, loc.  Cluj 

Napoca, jud. Cluj 
 

15. TAT technologies ltd 
P/N CAL 136303T 

Răcire: 3.2 kW 
Încălzire: 1.6 kW 

pe plafon 
auto 

str. Arsenalului, 
nr. 25, loc.  

Miercurea-Ciuc, 
jud. Harghita 

 

16. HENSON Răcire: 12000 BTU/H 
Încălzire: 12000 BTU/H split 

str. Câmpeni nr. 
28, loc.  Cluj 

Napoca, jud. Cluj 
 

17. FEROLI Răcire: 12000 BTU/H 
Încălzire: 12000 BTU/H split 

str. Câmpeni nr. 
28, loc.  Cluj 

Napoca, jud. Cluj 
 

18. Echipament climatizare chiller CLINT – în garanție* 
str. Câmpeni nr. 

28, loc.  Cluj 
Napoca, jud. Cluj 

32 unități interioare 
aferente chiller în 

garanție  


