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Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România 

Tel: 0372 845 400 / 0372 845 454; Fax: 0372 845 402; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro 

 

 
 
În atenția operatorilor economici interesați, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), 

cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să 

achiziționeze lucrări de intervenție (înlocuire 2(două) uși acces) la sediul Oficiului Județean Olt, (cod 

CPV: 45421131-1) 

Punct de contact:  Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții, Tel.  +40 372845 398/341; 
În atenția: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro 

sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402 

Tip anunț: Cumpărare directă 

1. Tip contract: Lucrări 

2.Denumirea: Lucrări de intervenție (înlocuire 2 (două) uși acces) la sediul O.J. Olt, strada Caloianca, 

nr. 40, municipiul Slatina, Județul Olt 

3.CPV : 45421131-1 –Instalare de uși ( Rev.2) 

4.Descrierea contractului 

4.1. Obiectul achiziției: Lucrări de intervenție (înlocuire 2 (două) uși acces) la sediul O.J. Olt. 

4.2. Cerințe/caracteristici minime obligatorii: 

4.2.1. Ușă metalică antiefracție dimensiuni aproximative : Ușă dubla 1840 x 2100 mm  
Ușă metalica de exterior, realizata intr-un canat cu doi pui lateral 
 
Foaia de usa va avea o deschidere de min 950 mm - maxim 1000 mm. 
 
ex. MODEL 
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4.2.2. Ușă metalică antiefracție dimensiuni aproximative : Ușă simpla 1000 x 1890 
mm  
ex. MODEL 
 

 
 

 Dimensiunile usilor sunt aproximative, suporta toleranta de +/- 50 mm 
 Executantul are obligatia de a face masuratorile, in vederea determinarii golurilor de 

montaj, inainte de a da comanda de executie a usilor noi. 
 
4.2.3. Caracteristici tehnice:  

Usa metalica de exterior:   
 Usi duble metalice anti-efractie de exterior fabricate din otel galvanizat, 

 Finisaj vopsit in camp electrostatic Alb,  

 Lateralele prevazute cu geam cu insertie metalica.  

• Sistem de inchidere centralizat in 3 directii cu bolturi. 
• Broasca cu mecanism de auto-blocare  
• Izolata termic cu spuma poliuretanica. 
• Rezistenta maxima, potrivita pentru conditiile climatice. 
• 8 bolturi mobile plus 2 bolturi fixe in partea balamalelor. 

 

4.2.4. Instalare 

Furnizorul va asigura instalarea (montarea) ușilor conform tabelului: 

Nr 
crt 

Denumire operaţii minimale Cant UM Observaţii 

1 Demontat uși intrare buc 2 Materialele rezultate în urma demontării vor 
rămâne la sediul beneficiarului, mai putin 
molozul rezultat in urma spargerii peretelui.  

2 Demontat toc și prag ușă 
intrare 

buc 2  

3 Montat toc și prag  buc 2 Conform descriere 

4 Montat ușă  buc 2 Conform descriere 

5 Lucrari de reparatii zidarie  mp 20 Dacă montarea tocului și a pragului impune 
spargerea peretelui pe laterale atunci se vor 
realiza lucrări de reparații zidărie atât la interior 
cât și la exteriorul imobilului. Lucrări de 
gletuire, finisare și zugrăvire a zonelor 
reparate.  
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NOTĂ : Ofertanții interesați au dreptul de a vizita sediul O.J Olt pentru a analiza cu exactitate modul 

de instalare, astfel încât să poată evalua materialele auxiliare necesare și să poată formula o ofertă 

corectă și concludentă. 

 
4.2.5. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:  

 Necesarul de materiale și timpii de manoperă se vor deduce în funcție de suprafețele date, de 
normativele de consum, de normativele de manoperă şi de condiţiile concrete constatate la vizitarea 
amplasamentului, cu respectarea specificațiilor prevăzute ca cerințe minime la pct. 4.2 din prezenta și 
cu încadrarea în valoarea estimată a achiziției. Decontarea lucrărilor se va face pe baza propunerii 
financiare și a devizului de lucrări și materiale depus în cadrul propunerii tehnice, ofertantul asumându-
și toate cheltuielile directe sau indirecte legate de instalarea celor 2 (două) uși.  

 Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul, pot face observații și pot cere lămuriri, 
prin solicitare de clarificări legate de lucrările care urmează a fi executate sau de materialele care vor 
fi folosite. Vizita amplasamentului va fi efectuată în urma unei programări telefonice la numărul de 
telefon 0372845057. 

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile 

transmise de către autoritatea contractantă și măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau 
orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate ofertantului (ofertanţilor). 

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de ofertant în  

timpul execuției lucrărilor. 
 Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta 

pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, 
social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația 
națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 
domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, 
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/). 

 Personalul va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului, 
normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe toată durata 
prestării serviciului, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.  

 Se va ţine cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului. 
 Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie de către 

executant.  
 Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.  
 La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniu.  
 Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 
 Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a 

evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice utilaje, 
echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier deşeurile sau 
lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.  

 Executantul va asigura transportul materialelor necesare şi debarasarea deşeurilor (moloz) 
rezultate în urma executării lucrărilor. 

 Ofertanții vor prezenta un deviz de lucrări şi materiale, în care vor fi cuprinse toate 

cheltuielile directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de intervenții în 

ansamblul lor. 

5.Valoarea estimată fără TVA:  15.000,00 RON 

 
6.Condiţii contract: 
6.1.Termen de execuție: maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data permiterii accesului 
la amplasamentul unde urmează să fie executate lucrările, pe baza de proces-verbal de predare-primire 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.mmediu.ro/
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amplasament. Termenul de execuție se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.   
6.2.Locul de execuție a tuturor lucrărilor este O.J Olt al autorității contractante din strada 

Caloianca, nr. 40, municipiul Slatina, Județul Olt. 

6.3. La livrare, ușile vor fi însoțite de următoarele: aviz de însoțire marfă, certificat de garanție, declarație 

de conformitate/certificat de calitate. 

6.4. Mod de ambalare: executantul are obligația de a ambala ușile, astfel încât acesta să facă față 

fără limitare la manipularea din timpul transportului (la șocuri mecanice), tranzitului şi expunerii la 

temperaturi extreme, la soare şi la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării 

în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare/instalare. 

6.5 Perioada de garanție acordată: minim 36 (treizecișișase) de luni, perioadă care va curge 

de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă 

este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie de la terminarea 

lucrărilor, în condiţiile stipulate în contractul de lucrări. 

În situaţia în care anumite produse beneficiază de o perioadă de garanție mai mare decât cea prevăzută 

mai sus, executantul se obligă să asigure respectarea obligaţiilor cu privire la garanția acordată de 

producător pentru fiecare din aceste produse, conform certificatelor de garanție. 

În perioada de garanţie: executantul are obligația de a remedia defecțiunile lucrărilor 

executate/produselor furnizate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără 

costuri pentru achizitor; în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor lucrărilor/produselor 

depășește 7 (șapte) de zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă 

remedierea defecțiunilor lucrărilor executate /produselor furnizate, executantul are obligația de a înlocui 

de îndată lucrările/produsele defecte cu altele noi, cu performanțe similare sau superioare, cu titlu 

definitiv, precum și de a reface lucrările aferente, fără a solicita costuri achizitorului; lucrările/produsele 

înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv 

de la data semnării fără obiecțiuni a unui nou proces-verbal de recepţie.  

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor lucrarilor executate/produselor furnizate, 

incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locul de execuție a lucrărilor 

menționat mai sus sunt în sarcina executantului.   

În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, executantul se obligă să plătească achizitorului penalităţi de 

întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 

corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM 

din obligaţiile de plată a preţului, fără nici o formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, executantul are obligația de a le plăti 

în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

6.6. Garanție de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la încheierea contractului 
executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie - 10% din valoarea totală 
a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului 
de către ambele părţi.   
6.7. Se va specifica modelul, marca și producătorul ușii. De asemenea la ofertă se vor atașa 
documente de la producător în copie (file de catalog, prospecte, etc.) care să ateste încadrarea în 
specificațiile tehnice și în condițiile minimale impuse ușilor (se admite ca aceste documente să fie 
prezentate într-o limbă de circulație internațională). 
6.8.Dreptul de proprietate  asupra produselor se transferă de la executant la achizitor la data 

semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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6.9.Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include 

toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de lucrările care fac obiectul prezentei achiziții. 

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

Condiții de plată: Plata prețului se va efectua de către ANCOM către  executant în contul deschis de 

către acesta la Trezorerie. 

Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 

030925, Mun. București. 

Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită și acceptată de 

ANCOM.  

În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de 

maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data 

primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăti parțiale. 

Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 

 

7.Condiţii de participare 
Documente care dovedesc capacitatea executantului. Se vor prezenta: 

- 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 conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al executantului din 

care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare 

de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr.1.  

 

8.Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul 

cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 

9.Informatii suplimentare: 
Oferta se va  transmite până la data de 09.11.2018 (inclusiv), prin una dintre următoarele modalități: 

 prin fax la numerele:+40 372 845 402 / 599; 
 prin e-mail la adresele: paula.stoian@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro;  
prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, 
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2. 

 
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 09.11.2018 (inclusiv),  nu va fi 

luată în considerare. 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte 

oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De 
asemenea, pe plic se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ Serviciul Investiții”. 
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 

mailto:paula.stoian@ancom.org.ro
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Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 08.02.2019. 

 

Notă GDPR: 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 autoritatea contractantă prin prezenta 
documentație de atribuire și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul 
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra 
datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.   
În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel 
pentru care acestea au fost colectate, ofertantul va fi informat despre acest lucru înainte de inițierea 
prelucrării, primind toate detaliile necesare. 
Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terți doar în baza unui temei legal.  

Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul 

2016/679/UE printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității contractante. Toate 

informațiile necesare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date sunt disponibile pe pagina de internet 

http://www.ancom.org.ro/, la secțiunea „GDPR”. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, 

sectiunea Anunturi/achizitii publice şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-

Anunţuri. 

 

 Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1. 
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Anexa nr. 1 

 
OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 
precizate în solicitarea de ofertă 

 
 
 
 
 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant legal/împuternicit 
al _________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de Lucrări de intervenție OJ Olt (înlocuire 2 (două) uși 
acces) (cod CPV: 45421131-1), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 
prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate 
cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 

 


