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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 lucrări şi servicii aferente privind construcţia şi instalarea unui pilonet 
metalic în scopul amplasării de antene destinate comunicaţiilor de date şi 
monitorizării spectrului radioelectric. 
1. Tip anunţ: Cumparare directă 
2. Tip contract: Lucrări 
3. Denumire contract: Contract de lucrări având ca obiect execuția de lucrări și prestarea de 

servicii aferente privind construcţia şi instalarea unui pilonet metalic în scopul amplasării unor 
antene de uz general destinate comunicaţiilor de date şi monitorizării spectrului radioelectric, 
în curtea imobilului Oficiului Judeţean Dâmboviṭa situat în Judeţul Dâmboviṭa, Mun. 
Târgoviṣte, Str. I. H. Rădulescu, Nr. 19-21.  

4. CPV: 45262400-5 - Lucrări de asamblare a structurilor metalice (Rev.2) 
             71321000-4 - Servicii de proiectare tehnică a instalaṭiilor mecanice ṣi electrice pentru     

                  construcṭii (Rev.2) 
6. Valoarea estimată fără TVA: 38.760,00 RON 
7. Descrierea contractului: 

7.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE 

 Construcția şi instalarea unui pilonet metalic tip catarg cu fundaţie tip dală betonată pe 
terenul aferent imobilului din Str. I. H. Rădulescu, Nr. 19-21, Mun. Târgoviṣte, Judeţul Dâmboviṭa. 
Pilonetul va depăşi cu 1,5m punctul cel mai înalt al imobilului, va fi construit din tronsoane cu 
prindere prin flanşă şi se va monta prin fixare în dală de beton şi cu sisteme de prindere murală, 
cu talpă, pe unul din zidurile imobilului. Varianta optimă de amplasare a pilonetului va fi 
determinată de executant. Toate piesele construcţiei metalice vor fi protejate contra coroziunii 
prin zincare termică, având grosimea stratului de zinc de min.80μm. Pilonetul se va termina într-
o flanşă de prindere cu diametrul de 210mm cu găuri de Φ12mm dispuse simetric pe un cerc cu 
diametrul de 184mm (Anexa nr. 1 - pag. 1 la prezenta) şi va permite amplasarea în vârf a unui 
ansamblu format dintr-un suport metalic pe care vor fi montate 4(patru) antene şi o unitate de 
comutare şi procesare semnale RF. 
  
 Dimensiunile de gabarit şi greutăţille elementelor componente ale ansamblului ce se 
montează în vârful pilonetului sunt următoarele: 

Nr.crt. Tip Diametru [mm] Lungime/Lăţime 
/Înălţime [mm] 

Greutate 
[kg] 

1. Antena HK 033 310 -/-/1250  7,000 
2. Antena HE 314A1 - 1000/1000/300  8,000 
3. Antena HF 214 310 -/-/490 10,000 
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4. Antena OMNI 340 -/-/720  5,500 
5. Suport susţinere sistem 

antene 
vezi Anexa 2 (4 pag.) vezi Anexa 2 (4 pag.) 17,500 

6. Unitatea de comutare şi 
procesare semnale RF 

 
vezi Anexa 3 (4 pag.) 

570/230/600 
vezi Anexa 3 (4 pag.) 

20,500 

Total greutate [kg.]                                                                    68,500 
 
 Cablul RF va fi poziționat pe exterior, vertical pe catarg până în locul în care se va realiza 
o trecere spre interior (max.15m). Trecerea cablului din exterior spre interior se va realiza printr-
o tubulatură adecvată.  
 
Instalaţia de protecţie contra descărcărilor electrice va fi compusă din: 

1. Executare circuit de paratrăznet; 
2. Cutie de separaţie - se va monta pe faţada posterioară a imobilului; 
3. Priza de pământ - cu rezistenţa mai mică de 1Ω; 
4. Executare circuit de împământare pentru echipamente. 

 
7.2. SERVICII AFERENTE  
Executantul va presta următoarele servicii: 

a. realizarea expertizei tehnice a clădirii, elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea 
certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor legale prevăzute în certificatul de urbanism 
și, acolo unde este cazul, obţinerea, în numele și pe seama ANCOM, a certificatului de 
urbanism, a tuturor avizelor şi acordurilor legale necesare obţinerii autorizaţiei de construire, 
a autorizaţiei de construire privind executarea lucrărilor, precum şi elaborarea oricărei 
documentaţii care este necesară pentru a obţine aceste documente, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

b. elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (D.T.A.C. şi, dacă 
este cazul, D.T.O.E.); 

c. elaborarea proiectului tehnic (P.Th.) şi a detaliilor de execuţie (D.E.); 
d. verificarea tehnică de calitate a documentaţiilor rezultate în urma prestării serviciilor de 

proiectare prevăzute mai sus, în conformitate cu exigenţele prevăzute de legislaţia privind 
calitatea în construcţii. 

e. montarea sistemului de antene pe pilonet. 
 
7.3. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII ŞI PRECIZĂRI 
 

-  Lucrările se vor executa în baza autorizaţiei de construire obţinute şi în conformitate cu 
proiectul realizat şi verificat de personal autorizat. 

- Se va ţine cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a 
imobilului. 
 - La finalizarea lucrărilor executantul va prezenta buletin de măsurători care să ateste 
încadrarea prizei de împământare în parametri solicitaţi (rezistenţă mai mică de 1Ω). 
 - Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie de 
către executant, cu excepţia echipamentelor din tabelul de mai sus de la Cap.7.1. ce vor fi puse 
la dispoziţie de către ANCOM.  

- Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.  
- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în 

domeniu.  
           - Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 

- Dacă va fi cazul, se va proteja mobilierul, aparatura, dotările interioare și exterioare, etc. 
cu folie de plastic. 
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          - Dacă în urma lucrărilor de instalare a pilonetului vor fi afectate elementele constructive 
ale imobilului şi/sau ale împrejmuirii, executantul are obligaţia remedierii acestora şi va executa 
reparaţiile necesare la pereţii interiori şi exteriori cu glet şi vopsea lavabilă în culoarea la care au 
fost iniţial, fără costuri din partea ANCOM. 

- Executantul va asigura transportul materialelor necesare şi debarasarea deşeurilor 
rezultate în urma executării lucrărilor. 

- Pe parcursul executării 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.  

- Se vor evita trecerile prin spaţii cu pericol de explozie, medii corozive sau în medii în care 
pot avea loc scurgeri de lichide care ar putea afecta izolaţia cablurilor sau ar prezenta pericol de 
incendiu. Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice de curenţi slabi pe traseele comune cu cele 
ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze funcţionarea normală sau în caz de 
avarie.  

- 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/). 

- Personalul executant va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale 
ANCOM, normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de apărare împotriva incendiilor, 
pe toată durata executării lucrărilor, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora. 

  
8. Condiţii contract: 

În ofertă se vor preciza: 
- Termenul de prestare a serviciilor aferente şi de executare a lucrărilor nu poate fi mai 
mare de 120(unasutădouăzeci) de zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele 
părţi. 
      Termenul de prestare a serviciilor aferente şi de executare a lucrărilor se consideră 
respectat în măsura în care are loc recepţia tuturor serviciilor aferente şi semnarea fără obiecțiuni 
a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, remedierea 
obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la expirarea 
acestui termen, în condiţiile stipulate în contractul de achiziţie publică. 

Pentru depăşirea termenului asumat, executantul va datora penalităţi de întârziere de 
0,15% din prețul total, 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. 

ANCOM va putea accepta solicitarea executantului de prelungire a termenului asumat în 
situaţia în care această solicitare este justificată prin: 

a) existența condiţiile climaterice foarte nefavorabile care nu permit continuarea execuţiei 
lucrărilor; sau 

b) existența unui alt motiv de întârziere care nu se datorează culpei executantului şi nu a 
survenit prin încălcarea contractului de lucrări de către acesta.  

În situaţiile descrise mai sus nu se vor lua în considerare perioadele cuprinse între data 
acceptării de către ANCOM a solicitării de prelungire şi data transmiterii de către ANCOM a 
notificării cu privire la reluarea execuţiei lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări. 
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 De asemenea, în situaţia în care termenele legale pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, a avizelor și acordurilor, a autorizației de construire, precum și a altor documente 
necesare execuției lucrărilor prevăzute de legislaţia în vigoare sunt depăşite de către autoritățile 
competente, din motive independente de executant, perioadele respective de întârziere din partea 
autorităților competente nu vor fi luate în considerare la calcularea termenului prevăzut în 
contractul de lucrări; pentru aplicarea acestei dispoziţii executantul va avea obligaţia de a 
demonstra că a efectuat toate demersurile necesare în vederea obţinerii certificatului de 
urbanism, a avizelor și acordurilor, a autorizației de construire, precum și a altor documente 
necesare execuției lucrărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în sensul că întârzierile nu se 
datorează culpei sale, iar dacă autoritățile competente ar fi respectat termenele legale serviciile 
aferente ar fi fost prestate și lucrările ar fi fost executate în termenul asumat. 
 
- Perioada de garanţie acordată lucrărilor care va fi de minim 24(douăzecișipatru) de luni de 
la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la 
remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 
- În perioada de garanţie: În situaţia în care apar anumite deteriorări determinate de 
executarea superficială sau neconformă a lucrărilor, executantul are obligaţia de a le remedia într-
un interval de maxim 5 (cinci) 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, 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 total 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 total va fi detaliat în Devizul General (D.G.) care urmează a fi elaborat de către executant 
în baza contractului de lucrări și va include toate categoriile de lucrări şi servicii aferente solicitate 
la Cap.7.1 şi Cap.7.2., iar valoarea acestuia nu va depăși valoarea totală a propunerii financiare 
ofertate, la care se vor adăuga valorile comunicate de ANCOM referitoare la asistență tehnică și 
taxe. 
Preţul total ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 
Nota 1: La elaborarea Devizului General (D.G.) executantul va lua în considerare informaṭiile ṣi 
datele comunicate de ANCOM referitoare la asistenṭa tehnică ṣi taxe pe care trebuie să le 
introducă în cuprinsul acestuia. 
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-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 recepţia tuturor 
serviciilor şi 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 recepției tuturor serviciilor și 
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 recepției tuturor serviciilor și semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, remedierii obiecţiunilor constatate prin 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

În situaţia în care factura este primită după recepția tuturor serviciilor și 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/sau 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. 
 
Nota 2: În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obţinerea de la 
autorităţile competente a certificatului de urbanism, a acordurilor, avizelor, autorizărilor și a altor 
documente, acestea vor fi decontate de către ANCOM, după recepṭia tuturor serviciilor și recepția 
la terminarea lucrărilor, pe bază de deviz centralizator şi documente justificative. Se vor accepta 
la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pe numele ANCOM. 
 
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 
dispune de specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, specialişti cu 
activitate şi experienţă în construcţii, atestaţi tehnico-profesional, care să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de:  
                     - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 
  - Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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  - alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute 
mai sus.  
 În acest sens, se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr.4 la 
prezenta (1pag.). 
- 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.5 la prezenta (1pag.). 
- 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 oferte. În acest sens, se va prezenta completat formularul ataşat, 
respectiv, Anexa nr.6 la prezenta (1pag.). 
  
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. În acest sens. se va prezenta completat formularul 
ataşat, respectiv, Anexa nr.7 la prezenta (1pag.). 
 
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 „Pilonet metalic pentru amplasarea de 
antene destinate comunicatiilor de date si monitorizarii spectrului radioelectric – constructie si 
servicii aferente (coduri CPV: 45262400-5 si 71321000-4)”, până la data de 09.11.2016 
(inclusiv). 

 
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în 

SEAP sub alta denumire decât cea de „Pilonet metalic pentru amplasarea de antene destinate 
comunicatiilor de date si monitorizarii spectrului radioelectric – constructie si servicii aferente 
(coduri CPV: 45262400-5 si 71321000-4)” sau după data de 09.11.2016 (inclusiv) nu vor fi luate 
în considerare. 
 



7 
 

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 mariana.ursu@ancom.org.ro 
sau izabela.nastase@ancom.org.ro. 

 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.01.2017. 

 
Notă 4: Ofertanţii pot vizita amplasamentul, cu efectuarea unei programări prealabile. 
Programarea prealabilă se poate efectua la nr. de telefon/adresa e-mail: +40 372845012 sau +40 
732005616/claudiu.grama@ancom.org.ro, persoană de contact Claudiu GRAMA. 
Aceştia trebuie să anunţe intenţia de a vizita locaţia, cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte. 
 
        Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845012/+40 732005616, persoană de contact 
Claudiu GRAMA sau la telefon: +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.  
 
  
 




























