
 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

SOLICITARE DE OFERTE 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 

Regională Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24, Cod poştal: 300342, intenţionează să 

achiziţioneze lucrăril de reparații și zugrăveli interioare la sediul ANCOM – Direcția Regională Timiș. 

Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.872, Fax:  0256.471.699, în atenţia:  Ramona 

Botoroaga, email:  ramona.botoroaga@ancom.org.ro 

           Tip anunt: Cumparare directa 

1. Tip contract: Lucrari 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 Comanda scrisă va avea ca obiect executarea de către prestator a lucrărilor de reparații și zugrăveli 

interioare la sediul ANCOM – Direcția Regională Timiș.  

Amplasament: Municipiul Timișoara, str. Horia, nr. 24, judeţ Timiș 

3. CPV: 45453100-8 

 

4. Descrierea contractului:  

SITUAŢIA EXISTENTĂ: 

Imobilul in care este situat sediul DRTimiș a fost amenajat și dat in folosință în 2000,fiind igienizat ultima dată 
în anul 2010. 

          Având în vedere degradarea diferențiată a diferitelor spații și incinte din cadrul sediului în funcție de 
traficul și activitățile desfășurate, lucrările de reparații și zugrăveli se vor desfășura la demisol,parter, etaj și 
casa scării care cuprinde și mansarda. 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Lucrare 

 

Cantitate 

-Metri pătrați - 

1 Lucrări reparații pereți interiori și 

refacere strat tencuială și glet 

 

6 

2 Zugraveli interioare pereți cu vopsele 

superlavabile albe super mat, 

 



rezistență superioară la pătare și 

murdărie 

1130 

3 Zugraveli interioare pereți cu vopsele 

mate, superlavabile la culoarea și 

nuanța existentă, rezistență 

superioară la pătare și murdărie 

 

 

190 

 

 

 Cerinţe tehnice generale: 

 La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul 
lucrărilor enumerate. 

 Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate, fără a afecta elementele de tâmplărie aferente 
pereților ce urmează a fi reparați și zugrăviți. 

 Ofertantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic. 

În vederea realizării lucrarilor propuse, se va accepta  orice altă soluţie tehnică, economică şi superioară 

calitativ, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat.         

Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii, prin solicitarea de clarificări, 

orice alte pretenţii ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare. Nu se vor deconta lucrări ulterioare 

rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi 

măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în 

totalitate ofertantului (ofertanţilor) 

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. 

În 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. 

 Propunerea tehnică va respecta şi va include cel puţin specificaţiile/cerinţele mentionate 

mai sus. 

  Termen de execuţie al lucrărilor: maxim 15 zile de la data semnării contractului/comenzii ferme. 

Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este 

semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.  



Termen de garanţie acordat lucrărilor: minim 24 (douăzeci şi patru) 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 de la terminarea lucrărilor. Perioada de remediere a defecţiunilor 
în perioada de garanţie: 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.  
  

Toate materialele folosite de către prestatorul de servicii vor fi însoţite de certificate de origine si de calitate. 

 Materialele vor respecta normele de securitate contra incendiilor.  

NOTĂ *   În vederea executării lucrărilor menționate în tabelul de mai sus, executantul va 
achiziționa toate materialele necesare. Va evacua și transporta materialele rezultate în urma 
reparatiilor, astfel încât să se efectueze și curațenia spațiului după încheierea șantierului. 

În procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul 

lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria 

răspundere a reprezentantului legal, conform Anexei nr. 1, din care să rezulte că acesta 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. 

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 executarii lucrarilor, prestatorul va emite factura fiscala insotita de procesul verbal de receptie 
finala a lucrariii. 

 

5. Valoarea estimata fara TVA  - 22.400,00 Lei 

 

6. Condiţii contract: 

 În ofertă se va preciza termenul de executare a lucrarilor, care nu trebuie să fie mai mare de 15 

(cincisprezece) zile de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRB. Termenul se consideră 

respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este semnat fără obiecţiuni până 

la expirarea acestui termen. 

 Perioada de garanție acordată lucrarilor este de minim 24 (douzesipatru) luni și va curge de la data 

semnării procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, sau, dacă este cazul, de la remedierea 

obiecţiunilor constatate prin procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor. 

      În perioada de garanţie: furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate şi montate 

în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM.  

 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. 

 Prestatorul garantează Achizitorului faptul că lucrările prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi 

nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 



 Prezentarea propunerii financiare:  Preţul ofertei va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va include 

toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum şi a celorlalte obligaţii 

asumate. 

       Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada executării lucrărilor care fac obiectul 

prezentei achiziţii. 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRT din Horia, Nr. 24, Timisoara, 

Cod poștal 300342. 

Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.  

Plata  facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer bancar 

în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.  

Nu se vor efectua plăţi în avans.  

 

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. 

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. 

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 17.10.2016 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in 

catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email 

la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 17.10.2016  (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 lucrărilor de reparații și zugrăveli interioare la sediul ANCOM – 

Direcția Regională Timiș (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii – Direcţia Regională Timiș, 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 ) 


