
 

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 lucrări de interventie la instalatia de alimentare cu 
energie electrica la sala tehnica (portabiilitate) la sediul DRB. 

 
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: Lucrări 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
Comandă scrisă având ca obiect lucrări de de interventie la instalatia de alimentare cu energie 
electrica la sala tehnica (portabiilitate) la sediul DRB. 
 

3. CPV: 45453100-8 

 

4. Descrierea contractului: 

Lucrările care fac obiectul achiziției constau în: 
- furnizare si montare tablou electric JT (tabloul va cuprinde minim urmatoarele echipamente: tablou 
metalic similar cu cel existent EATON 25 Kw, disjunctor general, circuite de alimentare, centrala de 
masura + transormator de curent) 
- realizarea alimentarii serverelor si a aparatelor de aer conditionat din grupul electrogen. 
- relizare echilibrare faze in tabloul existent. 
- furnizare si montare cabluri de alimentare a consumatorilor (2 cabluri de 20 ml fiecare). 
- furnizare si montare cabluri de legatura intre tablouri (3ml) 
- realizare documentatii faza PT+DE si faza As-Built. Fiecare faza va fi predata in 4 exemplare color pe 
suport de hartie si in format electronic PDF. 
- Proiectul de instalaţie electrica va fi verificat de verificatori de proiecte atestaţi conform Legii 
10/1995. 
- Documentatia va include determinarea incarcarilor maxime de putere care mai pot fi adaugate dupa 
punerea in functiune a tuturor consumatorilor existenti la data intocmirii documentatiei. 
 
Tensiunea de lucru in tabloul electric care urmeaza a se reconfigura este de 3X400V. 
 
Din motive tehnice, specifice salii tehnice, efectuarea lucrarilor se poate realiza doar in 
intervalul orar 20.00 – 08.00 ( pe perioada de noapte) sau in zile de sambata si duminica.                            

 
Alte cerinte : 



 
- Lucrarile si documentatia  vor fi realizate de prestator autorizat ANRE. 
- Echipamentele nou utilizate în instalaţiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic, conform 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii 319/2006 a securitatii si 
sanatatii in munca, SREN 60693 pe părţi. 
-     Încadrare în clase de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitae cu 
prevederile reglementărilor specifice. 
-     Echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de tensiune, curent, frecvenţă,curentul de 
scurcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte caracteristici 
particulare, care trebuie luate în consideraţie la alegerea echipamentelor electrice, conform 
indicaţiilor producătorilor. 
-    Echipamentele electrice se aleg respectand clasele de protecţie minime neceasare, în funcţie de 
categoria incaperilor clasificate ,dupa influentele externe. 
-    Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie să provoace efecte dăunătoare altor 
echipamente electrice sau să afecteze buna funcţionare a retelei de alimentare. 
 

- Executantul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu. 
- executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),în conformitate cu prevederile 
Legii 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 orice modificare legislativă apărută pe 
timpul derulării contractului. 
- in cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 
produs. 
- instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

- Personalul care va executa lucrarile 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.  

- Beneficiarul nu va pune la dispoziţia prestatorului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu, 
elemente de susţinere şi fixare, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea obiectului 
contractului.   
 
RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI/BENEFICIARULUI 
              Achizitorul va asigura condiţiile necesare personalului care executa lucrarile pentru accesul la 
instalatia electrica si a tabloului general cat si accesul la documentatia existenta aferenta alimentarii 
cu energie electrica a salii tehnice de la etajul 7. 

 

GARANTIA TEHNICA  

       1. Garanţia aferentă lucrărilor va fi de minimum 12 luni de la data recepţiei. 
  
       2. Garanţia pieselor înlocuite va fi cea specificată de producătorul acestora, dar nu mai puţin de 
12 luni.  
       3. Dacă în perioada de garanţie orice produs sau subansamblu înlocuit de prestator prezintă 
defecte sau vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit imediat pe cheltuiala prestatorului, iar perioada de 

http://www.bransamente-instalatii-electrice.ro/
http://www.bransamente-instalatii-electrice.ro/scheme-retele-electrice/


garanţie va fi prelungită cu timpul consumat pentru repararea sau înlocuirea produselor sau 
subansamblelor defecte. 
 

5. Valoarea estimata fara TVA:  13.000,00 lei 

 

6. Condiţii contract: 

Termenul de prestare a serviciilor: 25 (douazeci si cinci) zile calendaristice de la data primirii 
comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

Rezultatul lucrarilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM din str. Lucian 
Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson 1, sector 3. 

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. 
 Termen de garantie: 12 luni. În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a 
asigura remedierea defecţiunilor semnalate cu respectarea termenului de 5 (cinci) zile, fără costuri 
pentru achizitor. Dacă în perioada de garanţie orice produs sau subansamblu înlocuit de prestator 
prezintă defecte sau vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit imediat pe cheltuiala prestatorului, iar 
perioada de garanţie va fi prelungită cu timpul consumat pentru repararea sau înlocuirea produselor 
sau subansamblelor defecte. 

 

 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare:  Oferta finaciară se va face în lei/lucrare. Preţul trebuie 

exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de 
prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. 
 

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 procesului-verbal 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.  
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform Anexei nr. 1, din 
care să rezulte că ofertantul îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute 



de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel 
naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului. 

- autorizare ANRE atat pentru proiectare cat si pentru executie valabila pentru executarea lucrarilor 
mai sus mentionate. 

 
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. Informatii 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 16.11.2017 (inclusiv). Dupa publicarea 

ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr. 

021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro. 

Oferta depusă după data de 16.11.2017  (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  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 lucrarilor de interventie la instalatia de alimentare cu 
energie electrica la sala tehnica (portabiilitate) la sediul DRB (cod CPV: 45453100-8), organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională 
Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire 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 ) 
 
 

 

 

 

 


