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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, intenţionează să 
achiziţioneze servicii de dirigenție de șantier pentru urmarirea lucrarilor de constructii ce se vor 
executa pentru reabilitarea termica a sediului D.R. Cluj, lucrari ce fac obiectul contractului de 
lucrari incheiat de catre ANCOM cu operatorul economic S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L. 
 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Investitii, Tel.+40 372845261/398, Fax:  +40 
372845599/402, în atenţia:  Mariana Florica GHEAŢĂ și/sau Paula STOIAN, 
email: mariana.gheata@ancom.org.ro/paula.stoian@ancom.org.ro.  
 
 

1. Tip anunt: Cumparare directa 
2. Tip contract: servicii 
3. Denumirea achiziţiei:  Contract de servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea 

lucrarilor de reabilitare termica a sediului D.R. Cluj 
 

4. CPV : 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrarilor;    
 

5.         Descrierea contractului    
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al ANCOM in derularea 

contractului de lucrari pentru reabilitarea termica a sediului D.R. Cluj si va asigura verificarea 
executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul executiei lucrarilor. 

Dirigintele de santier are toate obligatiile si raspunderile prevazute in actele normative in 
vigoare. 

 Scopul serviciilor pe care dirigintele de santier trebuie sa le presteze, este de a oferi 
beneficiarului garantia ca executantul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, 
va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini in vederea asigurarii 
cerintelor de calitate în construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii. 
 Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintele de 
santier va sta la dispozitia ANCOM pe tot parcursul executiei lucrarilor, va fi prezent pe santier la 
punctul de lucru pe toata perioada executiei lucrarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

   Dirigintele de santier va intocmi la terminarea lucrarilor un raport de activitate care va 
cuprinde: 

 Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate pe parcursul desfasurarii contractului 
de servicii; 

 Detalii si explicatii asupra executiei lucrarilor, monitorizarea situatiilor de lucrari in 
vederea decontarii, inclusiv cu un punct dedicat receptiei la terminarea lucrarilor. 

 
Amplasamentul lucrarii: strada Campeni, nr. 28, Cluj-Napoca, judetul Cluj 
 

6. Valoarea estimata fara TVA : 12.096,00 RON 
 

7. Condiţii contract: 
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Executia contractului de servicii incepe in termen de 48 ore de la data la care ANCOM notifica 
catre prestator inceperea lucrarilor. 

Contractul de servicii se deruleaza pe toata perioada de executie a lucrarilor, precum si 
participarea la receptia la terminarea lucrarilor. 
  Perioada de executie a lucrarilor se determină ca fiind perioada de timp care curge de la data 
primirii de către executant a ordinului de începere a lucrărilor şi până la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor, fără a include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de către 
ANCOM a notificării executantului privind terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractual de 
lucrari şi până la data recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv amânării sau respingerii recepţiei.  
 

Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va 
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea 
contractului de furnizare.  

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

 
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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.  
 
CONDITII DE PLATĂ:  

Condiţii de plată: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul 
deschis de către acesta la Trezorerie. 

Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrarilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM, 
şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în 
perioada 24-31 a lunii.  

În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei sau, dacă este cazul, 
remedierii obiecţiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrarilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 
privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 

8. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului: 
- 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; 
- în copie, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier pentru subdomeniul  
2.2 - construcţii civile,industriale şi agricole, categoria de importanţă C, emisă de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi valabilă pentru toată perioada derulării contractului 

 
9. 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. 
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10. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 06.07.2015 ora 17:00 prin email, fax, depunere 
direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, 
Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 06.07.2015 ora 17:00 nu va 
fi luată în considerare. 

In cazul depunerii directe Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi 
marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va 
menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/Serviciul Investitii”. Dacă plicul nu este 
marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 06.10.2015. 
Solicitarea de oferte, însoţită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM 

la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.  
Anexe la prezenta solicitare:  
- Formulare model Anexa nr. 1  
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Anexa nr. 1 
 
               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.  

 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia  serviciilor de dirigentie de santier pentru 
urmarirea lucrarilor de reabilitare termica a sediului D.R. Cluj (cod CPV: 71520000-9 ), organizată 
de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în 
declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg 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 şi ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


