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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, intentionează să 
achiziţioneze lucrări pentru realizarea instalatiei de racordare la reteaua electrică a sediului Oficiului 
Judetean Constanţa/D.R. Bucureşti din cadrul ANCOM situat in Mun. Constanta, Str. Vasile Lupu, 
nr. 9, inclusiv prestarea serviciilor aferente execuției lucrărilor (realizarea documentatiei tehnico-
economice, verificarea tehnică de calitatea a acesteia (dacă este cazul) și obtinerea tuturor 
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare execuției lucrărilor). 
 
Punct de contact:  Departamentul Achizitii Serviciul Investitii, Tel.  +40 372845341/398. In 
atentia:  Mariana Gheata, Paula Stoian, Email:  mariana.gheata@ancom.org.ro, 
paula.stoian@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599/402 
 

1. Tip anunt: Cumparare directa 
2. Tip contract: lucrări  
3. Denumira achiziţiei: 

 
Comanda scrisa având ca obiect executia instalatiei de racordare la reteaua electrică a sediului 
Oficiului Judetean Constanta/D.R. Bucureşti din cadrul ANCOM situat in Mun. Constanta, Str. Vasile 
Lupu, nr.9, inclusiv prestarea serviciilor aferente execuției lucrărilor (realizarea documentatiei 
tehnico-economice, verificarea tehnică de calitatea a acesteia (dacă este cazul) și obtinerea tuturor 
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare execuției lucrărilor). 
 

4. CPV : 45311200-2 Lucrări de conexiuni electrice    
 
5. Descrierea contractului 

Lucrările pentru realizarea instalatiei de racordare la reteaua electrică: 
Se achizitionează lucrări pentru realizarea instalatiei de racordare la reteaua electrica a sediului 

Oficiului Judetean Constanta/D.R. Bucureşti din cadrul ANCOM situat in Mun. Constanta, Str. Vasile 
Lupu, nr.9, conform Avizului tehnic de racordare nr. 138711282/03.11.2014 și prezentei. 

De asemenea, se achiziționează servicii aferente execuției lucrărilor (realizarea documentatiei 
tehnico-economice, verificarea tehnică de calitatea a acesteia (dacă este cazul) și obtinerea tuturor 
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare execuției lucrărilor). 

 
Lucrări conform Avizului tehnic de racordare nr. 138711282/03.11.2014: 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin construirea unui circuit nou 
alimentat PT 320 cu un cablu unificat cu sectiunea de 150 mmp in lungime de 6 ml, pana la un 
intrerupator de 250A ce se va monta pe stelaj unificat. Din intrerupator se va pleca cu un cablu cu 
sectiunea de 150 mmp in lungime de 130 ml pozat in domeniu public pana intr-un CS care se va 
monta la limita de proprietate cu acces din domeniu public. Din CS se va pleca cu un cablu cu 
sectiunea de 50 mmp in lungime de 3 ml pana intr-un BMPT. Se va monta un BMPT din 
policarbonat armat cu fibra de sticla(opac) antivandalism la limita de proprietate, cu disjunctor de 
l=40A, diferential si DPST. Măsura se va executa in BMPT cu un contor electronic 3 echipaje, 
Imax=100A[ENEL], clasa 1, montaj direct pentru monotarif, kit telecitire existent la abonat.  

Bransamentul trifazat existent se va desființa și se va ridica de catre UO MTJT Constanta. 
Toate lucrarile se vor executa conform Avizului tehnic de racordare nr. 

138711282/03.11.2014 
Puterea maxima aprobata : 30,43 kVA si 28 kW 
Conditii de executie a lucrarilor: executantul are cel puțin următoarele obligații: 
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 să respecte prevederile prezentei solicitări de ofertă și a Avizului tehnic de racordare nr. 
138711282/03.11.2014 emis de către Enel Distributie Dobrogea S.A.; 

 să respecte cerintele tehnice impuse de normativele, metodologiile şi instructiunile în vigoare, 
precum şi standardele tehnice în vigoare; 

 să transmită toate informatiile si documentele rezultate ca urmare a prestării serviciilor si 
executării lucrărilor;  

 să supravegheze executia lucrărilor; 
 să refacă amplasamentul (carosabilul) distrus ca urmare a execuției lucrărilor;  
 să asigure forta de muncă, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie 

de natură provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea lucrarilor care fac obiectul 
comenzii si sa intreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă 
cerintelor solicitate. 

  
  În cazul in care lucrările executate nu corespund cerințelor solicitate, executantul se obliga 

să refaca lucrarile executate necorespunzator, cu respectarea termenului de executie prevazut mai 
jos. 
        Obligatia pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor asumate de catre ofertant se 
considera indeplinita în momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
 
 Executantul trebuie să respecte reglementările si regulamentele interioare ale achizitorului, 
normele de securitate si sanatate in munca, precum si de aparare impotriva incendiilor, pe toată 
durata executarii lucrarilor, in caz contrar, fiind raspunzator de nerespectarea acestora. 
Executantul este direct raspunzator de eventualele accidente de munca, evenimentelor si 
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 
tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucratorii săi si cei apartinand societatilor 
care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), în conformitate cu prev. Legii securitatii 
și sanatatii in muncă nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul derulării 
contractului.  
      În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declaratie pe propria raspundere a 
reprezentantului legal din care sa rezulte ca acesta isi desfasoara activitatea respectand toate 
regulile obligatorii prevăzute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de 
protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzătoare domeniului sau de activitate 
(modelul este prezentat în Anexa nr.1). 
      Institutiile competente de la care ofertantii pot obtine informatii referitoare la 
reglementările din domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii nr.319/2006: Ministerul 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

Perioada de garanție: minim 24 (douăzecișipatru) de luni de la semnarea procesului-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate 
prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

          
6. Valoarea estimata, fara TVA: 40.323,00 RON 
7. Condiţii comanda: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor si de executie al lucrarilor, termen 
care nu trebuie să fie mai mare de 180 (unasutaoptzeci) de zile calendaristice de la data 
transmiterii comenzii. 
 În situația în care Contractul de racordare dintre ANCOM și Enel Distributie Dobrogea S.A. 
nu este încheiat în termen de 90(nouăzeci) de zile de la transmiterea comenzii, părțile pot conveni 
fie prelungirea termenului prevăzut mai sus, fie încetarea obligațiilor asumate prin comanda 
transmisă, fără costuri în sarcina vreuneia dintre părți. 

Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei, cu si fara TVA, si va 
include toate costurile ofertantului, directe si indirecte, legate de încheierea si executarea 
lucrarilor.  

Pretul va fi structurat pe două componente, astfel:  
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- Valoarea lucrarilor pe tarif de racordare, respectiv lucrarile cuprinse in Avizul tehnic de 
racordare nr. 138711282/03.11.2014. 

- Valoarea serviciilor aferente execuției lucrărilor (realizarea documentatiei tehnico-
economice, verificarea tehnică de calitatea a acesteia (dacă este cazul) și obtinerea tuturor 
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare execuției lucrărilor), inclusiv a lucrarilor de 
refacere a amplasamentului (carosabilului) distrus ca urmare a execuției lucrărilor.  

 
Pretul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

Oferta trebuie să contina si declaratia reprezentantului legal/imputernicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate 
in prezenta solicitare de oferta, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 4.  
 
CONDITII DE PLATĂ:  

Conditii de plată: plata pretului se va efectua astfel: 
a) Plata contravalorii lucrărilor cuprinse în Avizul tehnic de racordare nr. 

138711282/03.11.2014 se va efectua catre Enel Distributie Dobrogea S.A. în 
conditiile si termenele stabilite in Contractul de racordare dintre ANCOM și Enel 
Distributie Dobrogea S.A. și Contractul de lucrări dintre executant și Enel Distributie 
Dobrogea S.A. 

b) Plata pentru serviciile aferente execuției lucrărilor și a lucrărilor de refacere a 
amplasamentului (carosabilului) distrus ca urmare a execuției lucrărilor se va 
efectua de către ANCOM prin ordin de plată in contul de trezorerie al executantului. 

În situatia in care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obtinerea de la 
autoritatile competente a unor avize/acorduri/autorizatii obligatorii (a căror obtinere este în numele 
ANCOM) acestea vor fi suportate de către ANCOM, pe baza de documente justificative.  

Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor sau, dacă este cazul, după remedierea obiectiunilor constatate prin procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrărilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită si 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.  

În situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei la terminarea lucrărilor 
sau, dacă este cazul, la data remedierii obiectiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii 
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dacă este cazul, de la data remedierii 
obiectiunilor constatate prin procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si în conformitate 
cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a 
lunii.  

În situatia in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, după remedierea obiectiunilor constatate prin procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de 
maxim 30 de zile de la data primirii facturii si în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 

8. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
- în copie, certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul 
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum si la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- în copie, atestat emis de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi 
valabil la data depunerii, care să îi ateste dreptul de a desfăsura activităti de proiectare şi 
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executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile şi industriale, bransamente 
aeriene si subterane; 
- dacă este cazul, în copie, o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
ofertantului în care sa se mentioneze partea/părtile din lucrare pe care urmează să le 
subcontracteze, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 2; 
- în copie, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 3, declaratie pe propria răspundere a 
reprezentantului legal/împuternicit în care să se mentioneze că lucrarile care fac obiectul achizitiei 
vor fi prestate de către specialisti proprii sau al căror angajament de participare a fost obtinut, 
atestati tehnico-profesional, care îndeplinească conditiile prevăzute de:  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare;  

 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările si completarile 
ulterioare;  

- alte dispozitii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai 
sus; 
- în copie, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 4, o declaratie pe propria răspundere a 
reprezentantului legal al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă. 

 
9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectata oferta care îndeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are 
pretul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 

 
10. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite pană la data de 19.10.2015 prin email, fax, depunere direct sau 
prin postă la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. 
Delea Nouă, Nr. 2.  

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 19.10.2015 nu va fi luata in 
considerare. 

In cazul depunerii directe Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat si 
marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va 
mentiona „În atentia Departamentului Achizitii ANCOM/Serviciul Investitii”. Daca plicul nu este 
marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îsi asumă nicio responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel putin până la data de 19.01.2016. 
Solicitarea de oferte, însotită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM 

la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.  
Anexe la prezenta solicitare:  
- Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa nr. 4; 
- Avizul tehnic de racordare nr. 138711282 din 03.11.2014. 
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Anexa nr. 1 

 
               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont  

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia lucrărilor privind execuţia instalaţiei de racordare la rețeaua 
electrică a sediului Oficiului Judeţean Constanţa (cod CPV: 45311200-2) , organizată de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe 
parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 2 

                                                                        
           OFERTANT, 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora 
 

Subsemnatul(a) …………………………………………..........................., reprezentant legal/ 
împuternicit al ...................................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia lucrărilor privind execuţia 
instalaţiei de racordare la rețeaua electrică a sediului Oficiului Judeţean Constanţa (cod CPV: 
45311200-2), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a 
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
     Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
                                                

Nr. 
crt. 

 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

 
Data completării: …………………… 

 
 
 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 3 
 

            OFERTANT, 
................................................ 
      (denumirea/numele) 

        
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate  

 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia lucrărilor privind execuţia instalaţiei de 
racordare la rețeaua electrică a sediului Oficiului Judeţean Constanţa (cod CPV: 45311200-2), 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate 
falsului în declaraţii, că serviciile şi lucrările vor fi executate de către specialişti proprii sau al căror 
angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinească condiţiile 
prevăzute de:  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 4 
 
               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă  

 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia lucrărilor privind execuţia instalaţiei de racordare la rețeaua 
electrică a sediului Oficiului Judeţean Constanţa (cod CPV: 45311200-2), organizată de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta 
prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















