
 

 
 
  
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

 
SOLICITARE DE OFERTE 

 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin , Direcţia Teritorială Iaşi cu sediul 
în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Servicii de consultanţă în protecţia 

contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor pentru OJ Bacău (cod CPV 
71317100-4). Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale, Tel.  0372.845.172 
sau  0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în atenţia:  Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro 
Tip anunt: Cumparare directa 
 
1. Tip contract: Servicii 

 
2. Denumirea achiziţiei:  Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în 

controlul incendiilor şi exploziilor pentru OJ Bacău 
 
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a 

exploziilor şi în controlul incendiilor şi exploziilor pentru OJ Bacău 
 

3. CPV: 71317100-4 

 

4. Descrierea contractului:  
Imobil sediu OJ Bacău 

• Locaţia: Bacău, str.Ion Ionescu de la Brad nr.29   
• Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 138,15 mp 
• Număr de etaje:  P+M  
• Număr de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie: 3 
• Autorizaţie de securitate la incendiu: nu deţine 
Pentru sediul menționat se vor întocmi: 
 scenariul de securitate la incendiu, 

 referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială “securitate la incendiu”- construcții și 
instalații la fazele de proiectare proiect tehnic-P.Th. și detalii de execuție. 

În vederea întocmirii documentaţiilor solicitate se vor avea în vedere cel puţin următoarele acte 

normative: OMAI nr.163/2007, OMAI nr.130/2007, OMAI nr.3/2011. 
 Planul de intervenție 

Operaţiuni care se execută : 

 Întocmirea scenariului de securitate la incendiu,  
 Verificarea şi expertizarea tehnică a documentaţiilor, piese scrise și desenate, pentru cerinţa “C” 

securitate la incendiu (inclusiv a scenariului de securitate la incendiu). 

În vederea îndeplinirii acestor servicii autoritatea contractantă va oferi piesele scrise și desenate din faza 
de execuție P.Th., procesele verbale de lucrări ascunse, dispozițiile de șantier și orice alte documentații 
scrise și desenate din faza PTh.   

 Planul de intervenție. 



 

 
5. Valoarea estimata fara TVA 7000.00 Lei 

 

6. Condiţii contract:  

Termen de execuţie: Serviciile vor fi prestate începând cu data semnării contractului de ambele părţi, 

până la 30.11.2014. 

 Serviciile prestate vor fi concretizate, in mod obligatoriu, in documente specifice atât pe suport de 
hârtie, cât şi în format electronic.  

 Serviciile se consideră a fi prestate integral la data predării către autoritatea contractantă planului 
de intervenţie, scenariilor de securitate la incendiu şi a autorizaţiilor de securitate la incendiu avizate de 
către instituţiile abilitate (Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă). 
  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 serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 

Prezentarea propunerii financiare: 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. 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 30 zile de la termenul 
limita de primire a ofertelor. 

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.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela Moara 

de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 
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, si in 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-
31 a lunii.  

In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in termen 
de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor si in 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-

31 a lunii.  
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a rezultatelor 

serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii 
si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 
24-31 a lunii. 

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: 
1. 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; 
2. în copie, cu mențiunea “conform cu originalul”, atestatul pentru verificarea si expertizarea pentru 
cerinta “C” Securitate la incendiu. 

 



 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel 
mai scăzut in Lei, fara TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Transmiterea ofertei: se va face până la data de 24.09.2014 ora 16.00, prin fax: 0232/219338; 
sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la 
Secretariat – sediul ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: Elena OANCEA, 

telefon: 0372845172 sau 0732005703.  
  
 
                 


