
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

1. 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 lucrări de intervenţii (renovare) la sediul Direcţiei Regionale 
Bucureşti din cadrul ANCOM, situat în Mun. Bucureşti, Sector 4, B-dul Alexandru Obregia, 
Nr.2, Bl.2A, Sc.1, Et.15, Ap.84. 

 
-   Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845341-99; 
- În atenţia:  Izabela Năstase sau Mariana Ursu, e-mail: izabela.nastase@ancom.org.ro, 
mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599-402. 
 

2. Tip anunţ: Cumpărare directă 
 

3. Tip contract: Lucrări 
 

4. Denumirea achiziţiei: Renovarea sediului ANCOM din B-dul Alexandru Obregia, Nr.2, 
Bloc 2A, Scara 1, Etaj 15, Ap.84, Sector 4, București - lucrări de intervenţii. 

 
5. CPV: 45453100-8 _ Lucrări de renovare (Rev.2) 

 
6. Descrierea contractului: 

 
a. INFORMAŢII GENERALE 

Documentația tehnică de execuție: Toate lucrările care fac obiectul prezentei achiziții trebuie 
executate în conformitate cu condițiile și cantitățile maxime prevăzute în Documentația tehnică 
de execuție (varianta 1). Această documentație poate fi pusă la dispoziția potențialilor ofertanți, 
la cerere. 
 
Amplasament: Mun. Bucureşti, Sector 4, B-dul Alexandru Obregia, Nr.2, Bl.2A, Sc.1, Et.15, 
Ap.84. - se ataṣează planul apartamentului, anexa nr.1 la prezenta. 
 
Situaţia existentă: 

Starea actuală este total neigienică, fiind imposibil de utilizat ca spațiu de lucru. Destinația 
acestui spațiu este de Centru de Control Radiocomunicații, urmând ca ulterior să fie amplasat un 
Sistem de monitorizare radio și geolocație.  

Apartamentul a fost achiziționat din anul 1996. În perioada 1996-2016 acesta nu a fost 
niciodată renovat. 

Starea zugravelilor interioare, a tâmplăriei, a obiectelor sanitare, a elementelor de încălzire ṣi 
a podelelor este  foarte deteriorată,  necesitând îndepărtarea  completă a  celor  existente,  
reparaṭia ṣi  
montarea unora noi, cu randament crescut ṣi calitate corespunzătoare. 

Instalaṭia eletrică, executată din aluminiu trebuie complet refacută și, de asemenea, instalaṭia 
sanitară ṣi instalaṭia de încălzire. 
 



b. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE  
(conform Documentației tehnice de execuție - varianta 1) 

Se vor executa următoarele lucrări după cum urmează: 
 înlocuire totală tâmplărie ferestre, ușă intrare, uși interioare;  
 refacere instalație electrică; 
 refacere instalație sanitară cu înlocuirea obiectelor sanitare;  
 refacere instalație termică - circuitul agentului termic, cu înlocuirea completă a 

conductelor, robineților și caloriferelor;  
 reparații zidărie totală - îndepărtarea până la beton a tencuielilor existente pe toată 

suprafața zidăriei ( tavane, pereți) și finisare; 
 tencuire și vopsire interioară, placare cu faianță în oficii și grupul sanitar;  
 îndepărtarea pardoselilor, turnat șapă autonivelantă și placat cu gresie/parchet; 
 mascare pluvială hol; 
 desființare grup sanitar de serviciu și transformare în cameră de depozitare; 
 refacere tencuială și vopsire balcon și reabilitare panouri. 

 

NOTĂ: Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie 
de către executant. 
 

c. CERINŢE MINIME OBLIGATORII 
LISTA cantităţilor de lucrări 

 
c.1. DEMONTARE TÂMPLᾸRIE, DEZAFECTARE INSTALAṬII ṣi CURᾸṬARE ZIDᾸRIE    
(conform Documentației tehnice de execuție - varianta 1) 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. 

1 Demontare uṣi existente buc 11.00 
2 Demontare geamuri existente  mp 11.00 
3 Demontare calorifere existente  buc 8.00 
4 Demontare obiecte sanitare existente (cadă, wc-uri, chiuvete) set 1.00 
5 Desfacere tencuială: pereṭi, tavan, balcon mp 384.00 
6 Demontare linoleum, mochetă mp 56.00 
7 Demontare gresie + faianṭă mp 32.00 
8 Dezafectare instalaṭie sanitară set 1.00 
9 Dezafectare instalaṭie electrică set 1.00 
10 Evacuare moloz - inclusiv taxă groapă de gunoi mc 18.00 

 
c.2. LUCRᾸRI de CONSTRUCṬII  
(conform Documentației tehnice de execuție - varianta 1) 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. 

1 Scafă din rigips, mascare scurgere pluvială, inclusiv profile metalice mp 4.00 

2 Refacere parapet balcon mp 16.00 
3 Sort de tablă parapet balcon m 20.00 
4 Turnare ṣapă autonivelantă mp 82.00 
5 Tencuială manuală pe zidărie int., pereṭi, tavan, balcon mp 384.00 
6 Gletuit - 2 straturi ṣi ṣlefuit mp 359.00 

7 Vopsitorii la interior exec. manual cu vopsea lavabilă albă, 2 straturi, pe 
pereṭi ṣi tavane mp 359.00 

8 Montat parchet laminat min. ≠10 [mm](*) mp 32.00 
9 Plintă parchet  ml 40.00 
10 Placare cu gresie de interior (*) mp 50.00 
11 Plintă gresie  ml 74.00 



12 Placare cu fainṭă  mp 25.00 
13 Montat uṣă de interior 2 x 2.5 [m] (*) buc 1.00 
14 Montat uṣă de interior  0.9 x 2.05 [m] (*) buc 7.00 
15 Reparaṭii spaleṭi uṣi ml 52.00 

16 Montat geamuri - tâmplărie PVC, min. 5 camere/0,5R’ , o deschidere 
oscilobatantă, cu geam termopan, plase de insecte ṣi glafuri din PVC mp 11.00 

17 Reparaṭii spaleṭi geamuri ml 32.00 

18 Uṣi glisante din PVC pentru mascare spaṭiu depozitare 2 x 0.8 [m], 
inclusiv ramă buc 2.00 

19 Curăṭenie  set 1.00 
(*): Ușile interioare vor fi decupate, cu o zonă de sticlă sablată,  produse din 

materiale ușoare,  respectiv în rama din lemn de rășinoase în care este inserată o structură 
celurară rezistentă. Structura este lipită la cald între două fronturi de HDF (high density 
fiberboard) peste care vor fi cașerate folii decorative care imită aspectul și culoarea diferitelor 
esențe lemnoase. Canatul foii de ușă (muchia laterală) este finisat cu canturi în culoarea ușii.  

NOTᾸ: Nuanṭele uṣilor, a parchetului ṣi a gresiei se vor alege în colaborare cu un 
reprezentant ANCOM care va fi desemnat după încheierea contractului de lucrări. 

 
c.3. LUCRᾸRI la INSTALAṬIA ELECTRICᾸ 
(conform Documentației tehnice de execuție - varianta 1)   
Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. 

1 Cablu CYYF 3 x 2.5 ml 100.00 
2 Cablu CYYF 3 x 1.5 ml 100.00 
3 Întrerupător  buc 11.00 
4 Priză cu împământare buc 12.00 
5 Plafonieră buc 11.00 
6 Doză ramificaṭie  buc 6.00 
7 Tub protecṭie  ml 200.00 
8 Material mărunt ans 1.00 
9 Ventilator exhaustor baie buc 1.00 

 
c.4. LUCRᾸRI la INSTALAṬIILE SANITARE ṣi TERMICE    
       (conform Documentației tehnice de execuție - varianta 1) 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. 

1 Radiator OL. 22x600x600 buc 1.00 
2 Radiator OL. 22x600x800 buc 2.00 
3 Radiator OL. 22x600x1200 buc 2.00 
4 Radiator OL. 22x600x2000 buc 1.00 
5 Radiator OL. 22x500x1134 buc 2.00 
6 Robinet tur/retur buc 8.00 
7 Material mărunt ans 1.00 
8 Instalaṭie sanitară (1 baie +1 bucătărie) ans 1.00 

9 Cabină duṣ 90x90 cm + Cădiṭă duṣ 90x90 [cm] + Baterie duṣ cu 
set duṣ ans     1.00 

10 Lavoar 60 cm + Dulap pt. lavoar 60 cm + Baterie lavoar  ans 1.00 
11 WC stativ + Rezervor WC izolat + Capac WC polipropilen  ans 1.00 
12 Chiuveta 1 cuvă picurător + Baterie spălător  ans 1.00 
13 Etajeră  buc 1.00 
14 Suport hârtie igienică cu aparătoare  buc 1.00 



15 Suport prosop bară  buc 1 
16 Montat Oglindă 70x50 [cm]  buc 1 

 
d.  ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII ŞI PRECIZĂRI:  

-  Se va ţine cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului. 
- Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie de către 
executant.  
- În vederea alegerii nuanṭelor materialelor menționate la Cap.6 în tabelele de mai sus, 
executantul va colabora permanent cu un reprezentant ANCOM care va fi desemnat după 
încheierea contractului de lucrări. 
- Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.  
- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul.  
- Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 
- Se va proteja mobilierul, aparatura, etc. cu folie plastic. 
- Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a 
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice 
utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier 
deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.  
- Executantul va asigura transportul materialelor necesare şi debarasarea deşeurilor rezultate în 
urma executării lucrărilor. 
- Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta pe 
parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul 
mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 
Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile 
internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
(http://www.mmediu.ro/). 
 

7. Valoarea estimată fără TVA: 75.987,00 RON 
 

8. Condiţii contract: 
- Termenul de execuţie a lucrărilor: maxim 8 (opt) săptămâni de la data permiterii accesului 
la amplasamentul unde urmează să fie executate lucrările, pe baza de proces-verbal de predare-
primire amplasament. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.  
Pentru depăşirea termenului asumat, executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din 
valoarea contractului de lucrări, 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, executantul are obligaţia de a 
le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.  
-Perioada de garanţie acordată lucrărilor: minim 24(douăzecișipatru) 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, în 
condiţiile stipulate în contractul de lucrări. 
-În perioada de garanţie: În situaţia în care apar anumite deteriorări determinate de execuţia 
superficială sau neconformă a lucrărilor, executantul are obligaţia de a le remedia într-un interval 
de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM. 
În situaţia în care nu sunt respectate obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, executantul 
datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului de lucrări, fără TVA, 
pentru fiecare zi de întârziere, fără altă formalitate de punere în întârziere. Penalităţile vor fi 
achitate în termen de 10 (zece) zile de la solicitarea scrisă a ANCOM. 
Dacă executantul nu începe să remedieze defecţiunile care apar în perioada prevăzută mai sus, 
ANCOM are dreptul de a lua propriile măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala executantului.  
În această situaţie executantul va plăti ANCOM toate sumele suportate de acesta pentru măsurile 
de remediere, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitare. În caz contrar, 



executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, fără TVA, pentru 
fiecare zi de întârziere, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere. 
  
-În conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la încheierea contractului 
executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie - 10% din valoarea 
totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de către ambele părţi.   
 
-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 lucrări. 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
- Preţul total trebuie să includă toate categoriile de lucrări solicitate la Cap. 6 (conform 
Documentației tehnice de execuție - varianta 1). 
- De asemenea, se vor preciza defalcat în lei fără TVA într-o Propunere financiară detaliată pe 
cantităţi, preţurile care compun preţul total. În acest sens, se va prezenta completat formularul 
ataşat, respectiv, anexa nr.2 la prezenta. 
 
Nota 1: Preţurile din Propunerea financiară detaliată pe cantităţi vor cuprinde atât valoarea 
materialelor cât şi valoarea manoperei aferente.  
Notă 2: Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre 
măsurătorile transmise de către ANCOM şi măsurătorile efectuate de către executant sau orice alt 
tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate executantului. 
 
-Condiţii de plată:  
Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
poştal 030925, Mun. Bucureşti. 
Plata preţului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de executant, primită şi acceptată 
de ANCOM în contul de Trezorerie al executantului, numai după semnarea fără obiecţiuni a 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, după remedierea 
obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.   
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei la terminarea lucrărilor sau, 
dacă este cazul, la data remedierii obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără 
obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la data 
remedierii obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, după remedierea obiecţiunilor constatate 
prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata 
în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans şi plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
Pentru depăşirea termenului de plată, ANCOM va datora penalităţi de 0,15% din suma rămasă 
neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, fără vreo formalitate prealabilă de punere în 
întârziere. 
 

9. Condiţii de participare: 
          Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului: 
- 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 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. În acest sens se va prezenta completat 
formularul ataşat, respectiv, anexa nr. 3 la prezenta. 
 

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.  

 
Nota 3: Dacă este cazul, ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor 
subcontractanți și datele de contact ale acestora, parte/părțile din contract care urmează a fi 
îndeplinite de către aceștia, valoare la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul 
subcontractanților cu privire la aceste aspecte. 
 

10. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi 
care are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut 
în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea 
documentelor solicitate prin prezenta. 

În situatia în care ofertantul în cauză îndeplineṣte condiṭiile solicitate prin prezenta, 
ANCOM va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr. 
395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această 
ofertă care are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 
îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 
prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineṣte 
toate cerinṭele solicitate prin prezenta. 
 

11.  Informaṭii suplimentare: 
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „RENOVAREA sediului ANCOM din Bdul. Alexandru 
Obregia, Nr.2, Bloc 2A, Scara 1, Etaj 15, Ap.84, Sector 4, Bucuresti - LUCRARI DE INTERVENTII 
(cod CPV: 45453100-8)”, până la data de  07.10.2016 (inclusiv). 

 
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în SEAP sub 
alta denumire decât cea de „RENOVAREA sediului ANCOM din Bdul. Alexandru Obregia, Nr.2, Bloc 
2A, Scara 1, Etaj 15, Ap.84, Sector 4, Bucuresti - LUCRARI DE INTERVENTII (cod CPV: 45453100-
8)” sau după data de 07.10.2016 (inclusiv) nu vor fi luate în considerare. 
 

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea 
acesteia prin fax la nr. +40 372845402- 599 sau pe e-mail la adresa 
izabela.nastase@ancom.org.ro sau mariana.ursu@ancom.org.ro. 

 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.12.2016. 

 
Notă 4: Ofertanţii pot vizita amplasamentul, cu efectuarea unei programări prealabile. 

Programarea prealabilă se poate efectua la nr. de telefon +40 372845041/+40 732005643, 
persoană de contact Elena MARCU. 

 
        Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845041/+40 732005643, persoană de contact 
Elena MARCU sau +40 372845399/+40 732005264, persoană de contact Mariana URSU. 
 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea 
Publicitate-Anunţuri.  
 





       OFERTANT,                                                                                                                                                Anexa nr. 2 
______________ 
(denumirea/numele) 
 

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ PE CANTITĂŢI 
 

Cap.1. DEMONTARE TÂMPLᾸRIE, DEZAFECTARE INSTALAṬII ṣi CURᾸṬARE ZIDᾸRIE 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. Preţ unitar  

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, cu TVA 
1 Demontare uṣi existente buc 11.00    
2 Demontare geamuri existente  mp 11.00    
3 Demontare calorifere existente  buc 8.00    

4 Demontare obiecte sanitare existente 
(cadă, wc-uri, chiuvete) set 1.00    

5 Desfacere tencuială: pereṭi, tavan, balcon mp 384.00    
6 Demontare linoleum, mochetă mp 56.00    
7 Demontare gresie + faianṭă mp 32.00    
8 Dezafectare instalaṭie sanitară set 1.00    
9 Dezafectare instalaṭie electrică set 1.00    

10 Evacuare moloz - inclusiv taxă groapă de 
gunoi mc 18.00 

   

SUBTOTAL Cap.1 în  LEI,  fără  TVA  
SUBTOTAL Cap.1 în  LEI,  cu  TVA  

Cap.2. LUCRᾸRI de CONSTRUCṬII 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. Preţ unitar *)            

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, cu TVA 

1 Scafă din rigips, mascare scurgere pluvială, 
inclusiv profile metalice mp 4.00    

2 Refacere parapet balcon mp 16.00    
3 Sort de tablă parapet balcon m 20.00    



4 Turnare ṣapă autonivelantă mp 82.00    

5 Tencuială manuală pe zidărie int., pereṭi, 
tavan, balcon mp 384.00    

6 Gletuit - 2 straturi ṣi ṣlefuit mp 359.00    

7 
Vopsitorii la interior exec. manual cu 
vopsea lavabilă albă, 2 straturi, pe pereṭi ṣi 
tavane 

mp 359.00 
   

8 Montat parchet laminat min ≠10 [mm] (*) mp 32.00    
9 Plintă parchet  ml 40.00    
10 Placare cu gresie de interior (*) mp 50.00    
11 Plintă gresie  ml 74.00    
12 Placare cu fainṭă  mp 25.00    
13 Montat uṣă de interior 2 x 2.5 [m] (*) buc 1.00    
14 Montat uṣă de interior  0.9 x 2.05 [m] (*) buc 7.00    
15 Reparaṭii spaleṭi uṣi ml 52.00    

16 

Montat geamuri - tâmplărie PVC, min. 5 
camere/0,5R’, o deschidere oscilobatantă, 
cu geam termopan plase de insecte ṣi 
glafuri din PVC 

mp 11.00 

   

17 Reparaṭii spaleṭi geamuri ml 32.00    

18 Uṣi glisante din PVC pentru mascare spaṭiu 
depozitare 2 x 0.8 [m], inclusiv ramă buc 2.00    

19 Curăṭenie  set 1.00    
SUBTOTAL Cap.2 în  LEI,  fără  TVA  
SUBTOTAL Cap.2 în  LEI,  cu  TVA  
(*): Ușile interioare vor fi decupate, cu o zonă de sticlă sablată,  produse din materiale ușoare,  respectiv în rama din lemn de 
rășinoase în care este inserată o structură celurară rezistentă. Structura este lipită la cald între două fronturi de HDF (high density fiberboard) 
peste care vor fi cașerate folii decorative care imită aspectul și culoarea diferitelor esențe lemnoase. Canatul foii de ușă (muchia laterală) este 
finisat cu canturi în culoarea ușii.  
NOTᾸ: Nuanṭele uṣilor, a parchetului ṣi a gresiei se vor alege în colaborare cu un reprezentant ANCOM care va fi desemnat după încheierea 
contractului de lucrări. 



Cap.3. LUCRᾸRI la INSTALAṬIA ELECTRICᾸ 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. Preţ unitar   *)           

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, cu TVA 
1 Cablu CYYF 3 x 2.5 ml 100.00    
2 Cablu CYYF 3 x 1.5 ml 100.00    
3 Întrerupător  buc 11.00    
4 Priză cu împământare buc 12.00    
5 Plafonieră buc 11.00    
6 Doză ramificaṭie  buc 6.00    
7 Tub protecṭie  ml 200.00    
8 Material mărunt ans 1.00    
9 Ventilator exhaustor baie buc 1.00    

SUBTOTAL Cap.3 în  LEI,  fără  TVA  
SUBTOTAL Cap.3 în  LEI,  cu  TVA  

Cap. 4. LUCRᾸRI la INSTALAṬIILE SANITARE ṣi TERMICE 

Nr. 
Crt. Denumire UM Cant. Preţ unitar  *)           

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, fără TVA 
Preţ total 

în Lei, cu TVA 
1 Radiator OL. 22x600x600 buc 1.00    
2 Radiator OL. 22x600x800 buc 2.00    
3 Radiator OL. 22x600x1200 buc 2.00    
4 Radiator OL. 22x600x2000 buc 1.00    
5 Radiator OL. 22x500x1134 buc 2.00    
6 Robinet tur/retur buc 8.00    
7 Material mărunt ans 1.00    
8 Instalaṭie sanitară (1 baie +1 bucătărie) ans 1.00    

9 Cabină duṣ 90x90 [cm] + Cădiṭă duṣ 90x90 
[cm] + Baterie duṣ cu set duṣ  ans     1.00    



10 Lavoar 60 cm + Dulap pt lavoar 60 cm + 
Baterie lavoar  ans 1.00    

11 WC  + Rezervor WC izolat + Capac WC 
polipropilen  ans 1.00    

12 Chiuveta 1 cuvă picurător + Baterie 
spălător  ans 1.00    

13 Etajeră seria 3700 3790B GOBE buc 1.00    
14 Suport hârtie igienică cu aparătoare  buc 1.00    

15 Suport prosop bară  buc 1    
16 Oglindă 70x50 [cm]  buc 1    

SUBTOTAL Cap.4 în  LEI,  fără  TVA  
SUBTOTAL Cap.4 în  LEI,  cu  TVA  
VALOARE  TOTALĂ  în  LEI,  fără  TVA  
VALOARE  TOTALĂ  în  LEI, cu TVA  

Notă: *)Preţurile din propunerea financiară detaliată pe cantităţi vor cuprinde atât valoarea materialelor cât şi 
valoarea manoperei aferente.  
 
Data completării:________________. 

OFERTANT, 
___________________ 

(semnătura autorizată) 



                                                                                                                               Anexa nr. 3 
               OFERTANT,                          
    ________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că la elaborarea ofertei ofertantul a ţinut cont  

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 
 
 Subsemnatul(a) ______________________________________, reprezentant legal/ 
împuternicit al _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresă ofertant), în calitate de ofertant la achiziṭia directă privind 
realizarea de lucrări de intervenţii (renovare) la sediul Direcţiei Regionale Bucureşti-Obregia din 
cadrul ANCOM situat în Mun. Bucureşti, Sector 4, Bdul Alexandru Obregia, Nr.2, Bl.2A, Sc.1, Et.15, 
Ap.84 (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul derulării 
contractului/comenzii care face obiectul prezentei proceduri, 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 ANCOM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
     Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

______________________ 
(semnătura autorizată ) 

 
 


