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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare și lucrări privind realizarea alimentării cu 
energie electrică a obiectivului de investiţii „Laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate 
electromagnetică” situat în Judeţul Braşov, Comuna Prejmer, Satul Prejmer, Cod poştal 507165, 
Strada Braşovului, Nr. FN. 
 
1. Tip anunţ: Cumpărări directe/Achiziţie directă 

 
2. Tip contract: Lucrări 

 
3. Denumirea achiziţiei: Contract de lucrări având ca obiect prestarea de servicii de 

proiectare şi execuţia de lucrări în vederea realizării alimentării cu energie electrică a 
obiectivului de investiţii „Laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate 
electromagnetică” situat în Judeţul Braşov, Comuna Prejmer, Satul Prejmer, Cod poştal 
507165, Strada Braşovului, Nr. FN. 
 

4. CPV:   45311200-2  Lucrări de conexiuni electrice (rev.2);    
             71321000-4  Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru     

                                   construcţii (rev.2). 

 

5. Descrierea contractului: 
 

Condiţii de execuţie a lucrărilor:  
 În vederea prestării serviciilor de proiectare şi executării lucrărilor de realizarea a 

alimentării cu energie electrică a obiectivului de investiţii „Laborator acreditat pentru încercări de 
compatibilitate electromagnetică” situat în Judeţul Braşov, Comuna Prejmer, Satul Prejmer, cod 
poştal 507165, Strada Braşovului, Nr. FN, executantul va ţine cont de reglementările legale în 
vigoare, de prevederile Studiului de soluţie (Lucrarea) nr. 6/2014 (VARIANTA NR.1) elaborat de 
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRUBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. – 
SUCURSALA BRAŞOV, de prevederile Avizului CTE nr. 182/2014 şi de prevederile Avizului tehnic de 
racordare nr. 7010145413/21.05.2014. 
 Serviciile de proiectare vor fi prestate de către specialişti atestaţi de către ANRE, iar 
rezultatele serviciilor de proiectare vor fi avizate de către S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRUBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. – SUCURSALA BRAŞOV. De 
asemenea, rezultatele serviciilor de proiectare vor fi avizate de către verificatori atestaţi. La 
prestarea serviciilor de proiectare se va respecta dispoziţiile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor reglementări incidente în 
această materie.  
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 De asemenea, executantul are obligaţia să elaboreze toate documentaţiile necesare în 
vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a tuturor avizelor şi acordurilor aferente acestuia, a 
autorizaţiei de construire, precum şi altele asemenea, care rezultă din acestea şi are obligaţia de a 
le obţine în vederea, în numele şi pe seama ANCOM.  
 În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale care sunt în sarcina ANCOM şi care 
nu sunt cuprinse în Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii: 
Lucrări pe taxa de racordare din cadrul Studiului de soluţie (Lucrarea) nr. 6/2014 (VARIANTA 
NR.1) elaborat de S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRUBUŢIE 
TRANSILVANIA SUD S.A. – SUCURSALA BRAŞOV, acestea vor fi suportate de către ANCOM pe 
bază de documente justificative şi numai dacă sunt emise pe numele ANCOM.  
 Pentru taxele menţionate în devizul de mai sus şi care cad în sarcina ANCOM, executantul 
are obligaţia de a le plăti în numele şi pe seama ANCOM fără a solicita contravaloarea acestora. 
Aceste taxe sunt cuprinse în preţul pentru prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor şi trebuie să 
se regăsească în propunerea financiară care va fi elaborată conform prevederilor de mai jos. 
 
 Executantul are obligaţia să înceapă execuţia lucrărilor numai după obţinerea de la 
autorităţile competente în domeniu a tuturor avizelor, aprobărilor şi autorizaţiilor necesare în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare.  
 La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în 
domeniu.  
 În măsura în care pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentei achiziţii se vor 
afecta lucrări deja executate, executantul va lua toate măsurile pentru aducerea acestora la starea 
inițială, fie că acestea se află pe domeniul public, fie ca se află pe proprietatea ANCOM, fără 
costuri suplimentare pentru ANCOM.  
 Executantul are obligaţia să respecte legislaţia de mediu, disciplina în construcţii, normele 
de sănătate şi securitate în muncă şi standardele de referinţă în domeniu, să transmită toate 
informațiile și documentele rezultate ca urmare a prestării serviciilor şi executării lucrărilor, să 
supravegheze execuţia lucrărilor, să asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru 
îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun 
pentru ca acestea să corespundă cerinţelor solicitate. 
   În cazul în care serviciile prestate şi lucrările executate nu corespund cerinţelor solicitate, 
executantul se obligă să refacă serviciile şi lucrările executate necorespunzător, cu respectarea 
termenului de execuţie prevăzut mai jos. 
           Obligaţia pentru prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor asumate de către executant se 
consideră îndeplinită în momentul semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
sau, dacă este cazul, de la remedierea neconcordanţelor stabilite prin procesul-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor. 
 
 Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare 

ale ANCOM, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva 

incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea 

acestora. Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 

tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților 

care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității 

și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 319/2006 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării 

contractului.  

      În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declarație pe propria răspundere a 

reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate 

regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de 

protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate 

(modelul este prezentat în Anexa nr.1) 
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Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementările din 

domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  

 

6. Valoarea estimată fără TVA:  254.649,00 Lei   

 

 
7. Condiţii contract: 

 

În ofertă se vor preciza: 

-termenul de execuţie a lucrărilor şi de prestare a serviciilor de proiectare, care 
nu trebuie să fie mai mare de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data notificării din 
partea ANCOM privind încheierea contractului de racordare cu S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRUBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. – SUCURSALA BRAŞOV.  

 
-garanţia lucrărilor executate, care nu trebuie să fie de mai mică de 24 

(douăzecişipatru) de luni şi va curge de la data semnării procesului – verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 
-perioada de remediere a viciilor/defecţiunilor, precum şi a altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale, în perioada de garanţie care nu trebuie să fie de mai 
mare de 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă. 
 

Prezentarea propunerii financiare:  
La elaborarea propunerii financiare se va ţine cont de Devizul general privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiţii: Lucrări pe taxa de racordare din cadrul Studiului de 
soluţie (Lucrarea) nr. 6/2014 (VARIANTA NR.1) elaborat de S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei 
Electrice ELECTRICA DISTRUBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. – SUCURSALA BRAŞOV, inclusiv în 
ceea ce priveşte taxele, valoarea şi procentul de diverse şi neprevăzute. 
 Preţul contractului va fi preţul în Lei. 
 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.  
 

Condiţii de plată:  
Plata preţului se va efectua de către S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice 

ELECTRICA DISTRUBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. – SUCURSALA BRAŞOV conform prevederilor 
legale. 
 

8. Condiţii de participare: 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului: 
- 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; 

 
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se 

menţioneze că executantul dispune de toate autorizările şi aprobarile necesare conform 
prevederilor legale în vigoare în vederea prestării serviciilor de proiectare şi executării lucrărilor 
care fac obiectul prezentei achiziţii; 
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 - declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se 
menţioneze că serviciile de proiectare şi execuţia lucrările care fac obiectul achiziţiei vor fi 
efectuate de către specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi 
tehnico-profesional, după caz, care îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
  
9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 
10.  Termenul limita de primire oferte: până la data de 10.06.2014, ora 1000 

 

11.  Informatii suplimentare: 

 

Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi: 
● fax, la numerele:+40 372 845 402- 599; 
● e-mail, la adresa: mariana.ursu@ancom.org.ro; 
● depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod 
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  
 
În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi 

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

Oferta transmisă/depusă după data de 10.06.2014, ora 1000 nu va fi luată în considerare. 
 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 09.09.2014. 
 

Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845399/+40 732005264, persoană de contact: 
Mariana URSU. 
      

NOTĂ: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii, prin 
solicitare de clarificări, până la data de 06.06.2014(inclusiv). 
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare. 

 
Anexe:  Avizul CTE nr.182/2014; 

  Studiul de soluţie (Lucrarea) nr.6/2014-VARIANTA 1; 

Avizul tehnic de racordare nr. 7010145413/21.05.2014; 

Anexa nr.1 - model DECLARAŢIE din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul 
economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii. 
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