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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 Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii RVSTI (cod CPV 71356100-9). 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGA, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii RVSTI Responsabil cu supravegherea tehnică a 
instalațiilor/echipamentelor deținute de ANCOM DR Timiș 

 
3. CPV: 71356100-9 
 
4. Descrierea contractului 

Instalaţiile ce fac obiectul contractului sunt montate la următoarea adresă: str. Horia, nr. 24, 
Timișoara 

Instalaţiile mecanice sub presiune care vor fi supravegheate în exploatare: 
 

Tip centrală Putere (kw) 

Cazan mural în condensație Bosh Condens 

5000 W ZBR 98-2 

        98 

Boiler încălzit indirect 200 litri, cu anod de 
magneziu BOSH SO200-1 

 

Vas de expansiune de 50 lt marca Elbi  
model ERCE 50S pe circuitul de încălzire 

 

Vas de expansiune de 11 lt pe circuitul de 
 apă caldă menajeră 

 

 
         Obligațiile prestatorului: 
          - să presteze până la sfârşitul fiecărei luni, serviciile de supraveghere şi verificare tehnică în 

utilizare a instalaţiilor din domeniul ISCIR – operator RSVTI (prevăzute la pct. I),          - 
să-şi îndeplinească obligaţiile şi să presteze serviciile prin personal tehnic autorizat RSVTI 



 

2/4 
 

         - să identifice şi să înregistreze instalaţiile din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului 
şi să transmită aceste date spre înregistrare la Inspecţia Teritorială ISCIR de care aparţin 
aceste instalaţii; 

         - să informeze imediat beneficiarul (în maximum 1 oră de la efectuarea oricărei verificări) 
despre orice neregulă şi/sau problemă sesizată la oricare dintre instalaţii, specificând şi 
necesitatea realizării oricăror reparaţii sau înlocuiri ale pieselor/subansamblelor instalaţiilor; 

         - să oprească funcţionarea oricărei instalaţii în măsura în care este necesar; 
         - să verifice dacă se efectuează întreţinerea, înlocuirea de piese sau repararea inslalaţiilor 

din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR 
- de către personal tehnic autorizat ISCIR - şi să informeze imediat beneficiarul despre 
stadiul acestora (în maximum 1 oră de la efectuarea oricărei verificări); 

         - să verifice dacă montajul şi punerea în funcţiune a unor piese sau a instalaţiilor respective 
s-a efectuat cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR şi să informeze imediat beneficiarul 
despre stadiul acestora (în maximum 1 oră de la efectuarea oricărei verificări); 

         - să verifice dacă se efectuează exploatarea corectă şi legală a instalaţiilor şi să informeze 
imediat beneficiarul despre aceasta (în maximum 1 oră de la efectuarea oricărei verificări); 

         - să verifice existenţa instrucţiunilor de folosire a fiecărei instalaţii şi să facă propuneri de 
modificare a acestora către beneficiar ori de câte ori este nevoie (în maximum 1 oră de la 
efectuarea oricărei verificări); 

          - să urmărească efectuarea verificărilor tehnice oficiale în conformitate cu  Registrul de 
supraveghere al fiecărei instalaţii; 

          - să urmărească pregătirea instalaţiilor în scopul verificării tehnice oficiale şi să participe 
activ la efectuarea lor; 

          - să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin Procese verbale de verificare 
tehnică, să verifice în mod regulat Registrul de supraveghere a funcţionării instalaţiilor şi 
luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate şi să informeze imediat 
beneficiarul despre stadiul acestora (în maximum 1 oră de la efectuarea oricărei verificări); 

          - să anunţe în caz de avarii sau accidente Inspecţia Teritorială de Stat de care aparţine 
instalaţia respectivă; 

          - să anunţe conducerea beneficiarului de : 
a) necesitatea opririi instalaţiilor în cazul apariţiei unor defecţiuni sau în cazul necesităţii 
efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii 
capitale; 
b) nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor de către utilizatorii acestora. 

          - să facă propuneri beneficiarului pentru remedierea oricăror nereguli sesizate (în maximum 
1 oră de la efectuarea oricărei verificări); 

          -  să îndeplinească orice alte obligaţii menţionate în reglementările legale în vigoare din 
domeniu. 

 
 Oferta depusă va fi însoțită de autorizația ISCIR (copie), valabilă la data depunerii 
ofertei. 
 În cazul în care pe perioada derulării contractului, expiră Autorizația declarată la depunerea 
ofertei, prestatorul va realiza demersurile necesare în vederea reautorizării și va depune la autoritatea 
contractantă documente din care să rezulte continuitatea valabilității autorizării. 

Perioada de derulare a contractului este  până la data de 31.12.2017. 
 

5. Valoarea estimată fără TVA: 300 Lei 
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6. Condiţii contract: 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM DR Timiş din 
Str. Horia, Nr. 24, Timişoara, jud. Timiş.   

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: sediul ANCOM DR Timiş din Str. Horia nr 24. 

 
Valabilitate :  Perioada de derulare a  contractului este până la data de 31.12.2017 
 

Oferta financiară va conţine tariful în lei fără TVA/lună  şi va include toate costurile 
directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor. 
Tariful în lei este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului. 
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

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

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

 
7. Criteriu de evaluare oferte 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
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8. 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.  

Autorizația ISCIR (copie), valabilă la data depunerii ofertei. 
 În cazul în care pe perioada derulării contractului, expiră Autorizația declarată la depunerea 
ofertei, prestatorul va realiza demersurile necesare în vederea reautorizării și va depune la autoritatea 
contractantă documente din care să rezulte continuitatea valabilității autorizării. 

 
 

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 09.11.2017 (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 gabriela.sturzu@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 09.11.2017  (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. 
 


