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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 revizie și reparații la aparatele de aer 
condiționt amplasate la sediile Oficiilor Județene și la site-urile Direcției Regionale București. 
 
Punct de contact:  Biroul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  
Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de revizie si reparaţii la aparatele de aer 
condiţionat  amplasate la sediile Oficiilor Județene și SITE-urile D.R.București. 

 
3. CPV: 50730000-1 
 
4. Descrierea contractului 

În vederea asigurarii temperaturii optime  în spaţiile tehnice în care este amplasată 
aparatura la sediile OJ-urilor şi în incinta shelterelor de la SITE-uri, si cabine de paza, cât şi 
menţinerea unui microclimat sănătos în spaţiile de birouri, se impune efectuarea lucrărilor de 
revizie periodică şi după caz reparaţia aparatelelor de aer condiţionat amplasate după cum 
urmează:  

 
Nr. 
Crt. TIPUL BUC LOCAŢIA observaţii 

1 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
FUJITSU 12000 BTU ASY12U 

3 
BUZĂU 

Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului 
Nr.59, Buzău 

revizie 
anuala 

2 
AER CONDIŢIONAT SORRISO 
9000 BTU UE+UI 

2 
BUZĂU 

Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului 
Nr.59, Buzău 

revizie 
anuala 

3 
AER CONDITIONAT CHIGO 
model CS 25H3 A 9000 BTU  

1 
BUZĂU 

Oficiul Judeţean Buzău str.Zefirului 
Nr.59, Buzău 

revizie 
anuala 

4 

AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 

PLOIESTI  
FMS  Chitorani, - SITE 

com. Bucov, Valea Călugărească, 
jud.Prahova 

revizie 
anuala 
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5 
AER CONDITIONAT AUX 
model ASH 09 9000 BTU 

1 

FMS  Chitorani, PLOIESTI - cabina 
paza 

com. Bucov, Valea Călugărească, 
jud.Prahova 

revizie 
anuala 

6 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
DAEWOO ACE-G306LH 

1 

PLOIEŞTI 
Oficiul Judeţean Prahova: str. Sold. 
Erou Arhip Nicolae, nr. 12, Bl. 66, et. 
9, Ploieşti 

revizie 
anuala 

7 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
WHIRPOOL SPIW412L (se 
afla in perioada de garantie) 

2 

PLOIEŞTI 
Oficiul Judeţean Prahova: str. Sold. 

Erou Arhip Nicolae, nr. 12, Bl. 66, et. 
9, Ploieşti 

revizie 
anuala 

 

8 
AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 
CONSTANTA 

FMS Cumpana, km. 3 Constanţa Sud, 
lotul F3, jud. Constanţa 

revizie 
anuala 

9 
AER CONDITIONAT AUX 
model ASH 09 9000 BTU 

1 
FMS Cumpana, CONSTANTA 

(cabina de paza) 
km. 3 Constanţa Sud, lotul F3, jud. 

revizie 
anuala 

10 AER CONDITIONAT 
WESTINGHOUSE 
WSA12PB5MB 

1 
FMS Cernavoda CONSTANTA 

situat în incinta S.C. DETACAN  S.A. 
Cernavodă – turn de apă 

revizie 
anuala 

11 
AER CONDITIONAT AUX 
model ASH 09 9000 BTU 

1 
FMS Cernavoda CONSTANTA 

situat în incinta S.C. DETACAN  S.A. 
Cernavodă – turn de apă (cabina paza) 

revizie 
anuala 

12 
AER CONDIŢIONAT SORRISO 
9000 BTU UE+UI 

3 

CONSTANTA 
Oficiul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis, 

nr. 271, bl. L9C, sc. B, ap. 21, 
Constanţa 

revizie 
anuala 

13  APARAT AER CONDIŢIONAT 
FUJITSU 12000 BTU ASY12U 

3 
TULCEA 

OJ TULCEA, str. Babadag, PECO, Bloc 
13, scara B, Ap.30 

revizie 
anuala 

14 
AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 

PITEŞTI  
FMS Stefanesti,  

com. Ştefăneşti, sat Izvorani, punct 
Tocaia, jud. Argeş 

revizie 
anuala 

15 
AER CONDIŢIONAT SORRISO 
12000 BTU UE+UI 

1 
PITEŞTI 

OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, 
Piteşti 

revizie 
anuala 

16 AER CONDITIONAT 
WESTWOOD WCS 12 FINV 
12000 BRT 

1 
PITEŞTI 

OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, 
Piteşti GARANTIE 

revizie 
anuala 

GARANTIE 
17 

AER CONDIŢIONAT SORRISO 
9000 BTU UE+UI 

3 
PITEŞTI 

OJ Argeş: str. Dragoş Vodă, Nr. 12, 
Piteşti 

revizie 
anuala 

18 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
DAEWOO ACE-G226LH 

1 
ALEXANDRIA 

OJ Teleorman: str. Dr. Stâncă, nr. 2A, 
Alexandria 

revizie 
anuala 

 19 APARAT AER CONDITIONAT 
NORD STAR, CS-35V3A-
MB137-AY4H 
 

1 

GIURGIU 
Oficiul Judeţean Giurgiu: str. 1 

Decembrie 1918, Bl. 309, ap. 33, 
Giurgiu 

revizie 
anuala 
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20 APARAT AER CONDIŢIONAT 
CHIGO, 9000BTU 
 

1 
BRAŞOV 

Oficiul Judeţean Braşov str. Bisericii 
Romane, nr. 101, Braşov 

revizie 
anuala 

21 AER CONDITIONAT 
WESTWOOD WCS 12 PINV 
12000 BRT 

1 
BRAŞOV 

Oficiul Judeţean Braşov str. Bisericii 
Romane, nr. 101, Braşov 

revizie 
anuala 

 
22 

APARAT AER CONDITIONAT 
ARISTON AMW 09 GX 

1 
FMS Lempes 

Brasov, Com Simpetru, ocol silvic 
Brasov, UT II, Dealul Lempes 

revizie 
anuala 

23 
AER CONDITIONAT AUX 
model ASH 09 9000 BTU 

1 
FMS Lempes – (cabina de paza) 
Brasov, Com Simpetru, ocol silvic 

Brasov, UT II, Dealul Lempes 

revizie 
anuala 

24 APARAT AER CONDITIONAT 
CHIGO CS - 35 V3A, M107 
AH5C 12000 BTU 

2 
CALARASI 

Oficiul Judetean calarasi, str. 
DOBROGEI, Nr.39 

revizie 
anuala 

25 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
CHIGO, 9000BTU 
 

1 

VÂLCEA 
OJ Vâlcea: str. Gabriel Stoianovici, nr. 
4, bl. Q2, ap. 2, parter, Râmnicu 
Vâlcea 

revizie 
anuala 

26 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
NORD STAR 9000 BTU 

1 

VÂLCEA 
OJ Vâlcea: str. Gabriel Stoianovici, nr. 

4, bl. Q2, ap. 2, parter, Râmnicu 
Vâlcea 

revizie 
anuala 

27 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
CHIGO, 9000BTU 
 

1 

TMS VALCEA 
situat in incinta S.C. APAVIL S.A., Str. 

Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, zona 
bazinelor de apă Petrişor. 

revizie 
anuala 

28 AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 
FMS GHENCEA 

com. Bragadiru, jud. Ilfov 
revizie 
anuala 

29 
AER CONDITIONAT AUX 
model ASH 09 9000 BTU 

1 
FMS GHENCEA 

com. Bragadiru, jud. Ilfov (cabina de 
paza) 

revizie 
anuala 

30 
AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 
TMS Spitalul FUNDENI 

Spital Fundeni, Bucureşti 
revizie 
anuala 

31 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
CHIGO, 9000BTU 
(aparate in garantie) 

2 
OLT 

OJ Olt, str. Caloianca, nr.40, Slatina 
revizie 
anuala 

32 
APARAT AER CONDIŢIONAT 
CHIGO, 9000BTU 
 

2 
DAMBOVITA 

OJ Dambovita, str. Ion Heliade 
Radulescu, nr. 19-21 Targoviste 

revizie 
anuala 

33 
AER CONDITIONAT ARISTON 
A-MW09-GX 

1 
TULCEA 

FMS Dealul Beiu, com. Nufărul, 
jud.Tulcea 

revizie 
anuala 
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34 SISTEM CLIMATIZARE 
DAIKIN, 3 UNITATI 
EXTERIOARE SI 9 
INTERIOARE 

9 
LICETER 

 Com. Prejmer, Str. Mitropolit Andrei 
Saguna, nr 1033 D, jud. BV 

Revizie 
anuala 

 

TOTAL APARATE 55   

 
Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate) 

 
1.  revizie tehnica periodica;  
2.  reparația defectiunilor aparute in urma utilizarii/functionarii . 

 
     Caracteristici şi cerinţe:  

Operaţii minimale de executat la revizia periodica pentru fiecare aparatele de aer conditionat: 
 

a. curăţare  prefiltre şi inlocuire dacă este cazul 
b. starea bateriei (evaporatorul); 
c. examinarea starii generale a aparatului 
d. verificarea şi curaţarea unitatilor interioare 
e. reumplerea circuitului cu freon daca presiunile se abat de la normal; 
f. verificarea presiunilor şi temperaturilor de functionare, subracirea şi supraincalzirea; 
g. verificarea şi curaţarea unitaţilor exterioare; 

 
                

      Pentru revizia tehnica periodica, prestatorul va oferta un tarif unic lei, preț 
ce va cuprinde toate cheltuielile directe si indirecte. 

 
                       2. Pentru aparatele defecte se impune a se efectua o constatare tehnica gratuită de 

specialitate prin care sa se determine defectiunile si piesele defecte ce urmeaza a fi inlocuite. Se 
va intocmi un Deviz estimativ de cheltuieli care se va supune aprobarii Autoritatii Contractante.  
       Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparaţiilor. Acestea vor fi de origine, 
noi, compatibile cu tipul de aparat de aer conditionat/ventiloconvector, certificate/omologate si 
vor fi menționate separat in deviz. Achiziționarea acestor repere se va face prin respectarea 
principiului concurențial al pieței. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparația in conditiile 
prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificări (de 
exemplu: in cazul in care o piesă poate fi achizitionata de la  mai multi furnizori, reprezentantul 
achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de pretul si 
calitatea acesteia).    

            
           La finalul prestarii serviciilor se va intocmi un Proces Verbal de Receptie semnat de 

reprezentanții ambelor părți 
 

      Pentru reparațiile accidentale, prestatorul va oferta un tarif unic lei/oră de 
manoperă, preț ce va cuprinde toate cheltuielile directe si indirecte. 
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Perioade de garanţie solicitate: 
 

 Perioadele de garanţie vor curge de la data semnǎrii proceselor-verbale de recepţie care 
atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor, 
minim 3 luni. 
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este cea acordată de 
producator. 
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate 
cu respectarea termenului de 48 ore, prevăzut mai sus, fără costuri pentru achizitor 
 
 

5. Valoarea estimata fara TVA:  16500,00 lei (pentru revizii și reparatii, daca este cazul) 
 

6. Condiţii contract: 

Termenul pentru prestarea reviziilor și reparatiilor: 45 (patruzeci si cinci) zile de la data primirii 
comenzii/contractului. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile ANCOM DR 
Bucuresti.   

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. 
 
Locul de prestare al serviciilor: sediile Oficiilor Județene și SITE-urile D.R.București  

 
Prezentarea propunerii financiare:  Oferta finaciară va conține:  

 - tariful în lei pentru revizia tehnică anuală 
 - tariful în lei/ora de manoperă pentru reparații accidentale 
 

Tarifele vor fi exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe 
şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

Tarifele ofertate sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării serviciilor care 
fac obiectul prezentei achiziţii. 

Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor două tarife. 
 
Ptotal = P(RTA) + P(manop)  

 
În care: 
- P(RTA)   - reprezintă tariful în lei pentru revizia tehnică anuală.  
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- Pmanop - reprezintă tariful în lei/oră  pentru reparaţie accidentală (conform 
normativelor tehnice în vigoare).  

- În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă 
va solicita reofertarea, în vederea departajării lor. 

- Ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia de a transmite o nouă ofertă detaliată, 
semnată şi ştampilată. Noile tarife înscrise în oferta detaliată trebuie să fie mai mici sau 
cel mult egale cu cele ofertate iniţial. 
 

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 proceselor-verbale de recepţie a 
rezultatelor serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, 
in termen de maxim 30 zile. 

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. 
- 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. Ofertantului care 
a introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va 
solicita ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin 
prezenta. In situatia in care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, 
ANCOM va indeplini formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si 
va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care 
are pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA. 

 
9. Informaţii 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 07.08.2017 (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. 
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Oferta depusă după data de 07.08.2017  (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. 
 
 


