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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 intenţionează să achiziţioneze servicii de reparare şi întreţinere a 
generatoarelor de curent, la sediile din Timișoara, strada Horia, nr.24 și strada Horia nr. 32. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGA, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de reparare şi întreţinere a generatoarelor 
de curent, la sediile din Timișoara, strada Horia, nr.24 și strada Horia nr. 32. 

 

3. CPV: 50532300-6 

 

4. Descrierea contractului 

Prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și 
accesorii pentru 2 bucăți generatoare de curent. 
Achiziția este împărțită in 2 loturi, astfel: 

     • Lotul 1: 

       1 buc generator de curent IVECO GS8041i06, diesel, 40 kVA, situat la sediul DRT din 
Timișoara, strada Horia, nr.24 
      ● Lotul 2:  
      1 buc generator de curent REAL RDD33Ai, diesel, generator tip DG184G16, 33 kVA, situat la 
sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr.32. 
 
Ofertantul poate depune oferta de preț pentru unul sau mai multe loturi.           
 
Detalierea metodologiei de lucru (produse şi servicii solicitate):  
  
1. REVIZII generatoare de curent 
 
Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreţinere, reprezentând o revizie  în 
perioada 01.08.-31.08.2018 ce va conţine următoarele operaţiuni: 
       - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; 
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       - curățare canale radiator; 
       - în locuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel; 
       - verificare presiune lubrifiant; 
       - verificare sistem admisie a aerului; 
       - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); 
       - verificare tensiune de ieșire a generatorului; 
       - verificare instalație electrică și de comandă; 
       - verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; 
        - verificare canale de admisie a aerului; 
        - curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; 
        - verificare/curățare sistem de răcire; 
        - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; 
        - verificare tampoane anti-vibrații 
        - verificare integritate motor, cablurile acestuia; 
Alte cerințe: 
        - reviziile tehnice se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în 
timpul programului de lucru (luni-joi 8,30-17,00 vineri 8,30-14,30); 
        - consumabilele să fie agreate de către producător. 

 
2.  REPARAȚII ACCIDENTALE  
 
Se vor efectua la  solicitarea beneficiarului. 
Reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite şi vor cuprinde reparaţii 
mecanico-electrice şi înlocuire, cu repunerea în funcţiune a generatosrelor în parametrii normali 
(cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). 
Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii  va fi de maxim 72 de ore. 
După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz 
estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera. 
Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea 
defecțiunii.  
După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi prestarea serviciilor 
în termen de  10 zile lucrătoare. 
Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparaţiilor accidentale şi eventualelor defecţiuni 
constatate la generatoarele menţionate. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de 
generator, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz.   
Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor şi/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel 
puţin următoarele documente: 

Factură; 
Deviz; 
Certificat de garanţie, unde este cazul; 

     Declarație pe propria rǎspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat sau 
documente justificative din care să rezulte valoarea de achizitie a pieselor de schimb furnizate și 
montate, după caz. 
La finalul prestarii serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții 
ambelor părți. 

Alte cerințe minime obligatorii 
a) Pentru verificarea îndeplinirea condiţiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de 

schimb furnizate și montate cu o valoare mai micǎ sau egalǎ cu 100 de lei, prestatorul va prezenta 
la semnarea procesului-verbal de recepție prevăzut mai sus declarație pe propria rǎspundere 
privind respectarea adaosului comercial ofertat sau, la solicitarea achizitorului, documente 
justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb. Pentru piesele de schimb 
cu o valoare mai mare de 100 de lei prestatorul va prezenta la semnarea procesului-verbal de 
recepție prevăzut mai sus, obligatoriu, documente justificative din care să rezulte valoarea de 
achizitie a pieselor de schimb furnizate și montate.  

b) La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta şi alte documente justificative din care 
să rezulte provenienţa şi originea pieselor de schimb furnizate și montate.  
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c) Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea 
adaosului comercial ofertat nu poate fi mai mare de 20%. Valoarea adaosului comercial  se aplică 
la prețul de achiziție al pieselor. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe 
toată perioada derulării contractului. 
 
IV. Perioade de garanţie solicitate 

Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată de 
producător. 

Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb se va acorda 
obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 6 luni. 

  Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb se va acorda obligatoriu 
un termen de garanţie a cărui durată va fi egală cu durata garanţiei acordate pieselor de schimb  
utilizate. În situaţia în care piesele de schimb nu beneficiază de perioadă de garanţie dată de 
producător, se va acorda obligatoriu garanţie pentru servicii pentru o perioadă de minim  6 luni. 

  Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării fără obiecţiuni a proceselor verbale de 
recepţie care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau prestarea serviciilor. 
În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate cu 
respectarea termenelor prevăzute la poziţia III, punctul 2 de mai sus, fără costuri pentru achizitor, 
termene ce curg de la notificare.   
       Ofertantul nu este răspunzător pentru defecțiunile accidentale care rezultă din activitatea 
beneficiarului și/sau exploatarea necorespunzătoare a aparatelor. În acest caz cheltuielile vor fi 
suportate de beneficiar și vor avea aceleași costuri ca și reparațiile. 

 
V. Perioada de derulare a contractelor – începând cu data semnării de către ambele părți și 
până la data de 31.12.2018. 
 
VI. Propunerea financiară 
 
1. În propunerea financiară detaliată aferentă unui lot, ofertantul va prezenta prețul în lei/revizie, 

prețul unic al orei de manoperă și prețul total al orelor de manoperă pentru prestarea 
serviciilor de întreținere și reparare, determinat luând în considerare numărul maxim estimat 
de ore de manoperă, astfel: 

      - Lotul nr. 1: 17 ore 
      - Lotul nr. 2: 17 ore 
 
2. Exclusiv pentru departajarea ofertelor în cadrul unui lot  vor fi comparate valorile totale 

rezultate prin însumarea prețului în lei/revizie, prețului total al orelor de manoperă (stabilit 
conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă pieselor de schimb, exprimată în 
sumă fixă astfel: 

      - Lotul nr. 1: 2420,00 lei fără TVA 
      - Lotul nr. 2: 2420,00 lei fără TVA 
 
Lotul 1 
Nr. 
crt. 

Nr.maxim 
estimat de               

ore 
manoperă 

(ore) 

Preț unic al orei 
de manoperă în 

lei, fără TVA 

Preț total al 
orelor de 

manoperă în 
lei, fără TVA 

Valoarea estimată 
pentru piese de 

schimb în lei, fără 
TVA 

Preț revizie 
generator în 

lei, fără TVA 

0 1 2 3 4 5 

1 17   2420  

Valoarea totală în lei, fără TVA (3+4+5)  

Notă: 
- Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de  1530 lei fără TVA și va 
fi rezultatul dintre prețul unic a orei de manoperă (coloana 2) și nr. maxim estimat de ore de 
manoperă de 17 ore (coloana 1). Coloana 1 reprezintă o component fixă a propunerii financiare; 
- Prețul estimat pentru piesele de schimb (coloana 4) este de 2420 lei, fără TVA, și reprezintă o 
componentă fixă a propunerii financiare; 
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- Prețul pentru revizie (coloana 5) nu va depăși suma de 1000 lei, fără TVA; 
 
Lotul 2 
Nr. 

crt. 

Nr.maxim 

estimat de               
ore 

manoperă 
(ore) 

Preț unic al 

orei de 
manoperă în 

lei, fără TVA 

Preț total al 

orelor de 
manoperă în 

lei, fără TVA 

 Valoarea 

estimată 
pentru piese 

de schimb în 
lei, fără TVA 

Preț revizie 

generator în 
lei, fără TVA 

0 1 2 3  4 5 

1 17    2420  

Valoarea totală în lei, fără TVA 
(3+4+5) 

  

Notă: 
- Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de  1530 lei fără TVA și va 
fi rezultatul dintre prețul unic a orei de manoperă (coloana 2) și nr. maxim estimat de ore de 
manoperă de 17 ore (coloana 1). Coloana 1 reprezintă o component fixă a propunerii financiare; 
- Prețul estimat pentru piesele de schimb (coloana 4) este de 2420 lei, fără TVA, și reprezintă o 
componentă fixă a propunerii financiare; 
- Prețul pentru revizie (coloana 5) nu va depăși suma de 1000 lei, fără TVA; 
 
3. Valoarea totală rezultată a unui lot trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de 
31.12.2018 aferentă acestui lot, respectiv 4950,00 lei fără TVA pentru lotul nr.1, 4950,00 lei 
fără TVA pentru lotul nr. 2. Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate 
inacceptabile. 

 
4. Contractul de servicii se va încheia la valoarea totală estimată până la data de 31.12.2018, iar 
prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de tariful în lei/revizie, 
numărul de ore de manoperă și prețul unic al orei de manoperă și prețul pieselor de schimb 
furnizate si montate, fără a se depăsi limita valorii maxime prevăzute în contract. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 9.900,00 Lei, astfel: Lotul 1 : 4950 lei (1000 lei revizia, 

2420 lei piese de schimb, 1530 lei manopera) Lotul 2 : 4950 lei (1000 lei revizia, 2420 lei 
piese de schimb, 1530 lei manopera) 
 

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 0,5% 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. 
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.  
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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. 
Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă 

vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv 
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) 
aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și 
pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării 
contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante 
de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.   

 
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. 
 

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.  

 
9. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 
01.08.2018 (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. 

 Oferta depusă după data de 01.08.2018  (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. 
 
 
 
  
 


