
 

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 reparații: inlocuire geam spart etaj 7, reparatii 
alucobond etaj 8, 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 reparații prin inlocuirea geamului spart de la etajul 7 si 
repararea alucobondului de la etajul 8, la sediul DRB. 
 

3. CPV: 45453100-8 

 

4. Descrierea contractului: 

 Lucrările care fac obiectul achiziției constau în reparații prin inlocuirea geamului spart de la 
etajul 7 si repararea alucobondului de la etajul 8, la sediul DRB. 

 
A. Etaj 7, geam fatada - culoare gri, dimensiuni 1021x1352 mm 
- demontat elemente de prindere geam (inclusiv de la etajele 6 si 8 in vederea eliberarii zonelor de 

fixare a sticlei) 

- indepartat zona de alucobond de la peretele cortina a cladirii Rotary, care se suprapune pe sticla 

ferestrei sparte. 

- demontat geam spart;  

- transport resturi sticla sparta 

- confectionat geam, pe baza de comanda cu respectarea dimensiunilor si caracteristicilor tehnice 

- montaj geam 

- izolarea hidrofuga 

- asigurarea geamului cu elementele de prindere 

Operatiile montat / demontat se vor executa cu alpinisti utilitari. 

 

 

 

 



 

B. REPARATIE alucobond 

    Etaj 8  

- Curatarea de praf si alte depuneri a zonei de alucobond afectate. 
- Reasezarea celor doua elemente de alucobond (vertical si orizontale) si rigidizarea acestora 
- Etansarea imbinarilor alucobondului cu materiale siloconate adaptate la suprafata si conditiile 

de exterior 
- Suprapunerea pe zona de imbinare ( aproximativ 6 ml) a unei table zincate de min  0,3 mm, 

prinderea de alucobond si etansarea acesteia pe toata lungimea. 
 

Operatiile au ca scop readucerea pe pozitie a placilor de alucobond, etansarea imbinarilor in 

vederea eliminarii infiltratiilor de apa din zona afectata.  

 

Operatiile  se vor executa cu alpinisti utilitari. 

 

Ofertantii pot viziona amplasamentul, astfel incat sa cunoasta toate detaliile tehnice si conditiile 

concrete de lucru.  

 

 În vederea executării lucrărilor menționate mai sus, executantul se obliga: 

- sa achiziționeze toate materialele necesare.  
- sa dispuna de toate uneltele si aparatura necesara.  
- sa evacueze și sa transporte materialele rezultate în urma curatarii sticlei sparte, astfel încât să se 
efectueze și curațenia spațiului după încheierea șantierului  
- sa protejeze zona, astfel incat sa se evite orice fel de accident. 
- 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. 
 
 In urma prestarii lucrarilor , prestatorul va emite factura fiscala insotita de procesul verbal de 
receptia lucrariii. 

 

În vederea întocmirii ofertei vă aşteptăm să vizionaţi clădirea, astfel încât să aveţi 
cunoştinţă de dimensiunea şi arhitectura cât şi datele tehnice privind prinderea şi 
escaladarea pereţilor cortină.  

 
 

5. Valoarea estimata fara TVA:  6000,00 lei 



 

6. Condiţii contract: 

Termenul de prestare a serviciilor: 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice de la data primirii 
comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

Rezultatul serviciilor 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. 

 

 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. 

- certificat de specializare pentru alpinist utilitar eliberat conform prevederilor legale. 

 
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 reparatii geam la sediul DRB/OJCT (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 ) 
 
 

 

 

 

 


