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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, prin Direcţia 
Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații a sistemului de canalizare de la sediul DR Timiș, 
str. Horia  nr. 24. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Lucrari 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect prestarea de lucrări de reparații a sistemului de canalizare de la 
sediul DR Timiș, str. Horia  nr. 24. 
 

3. CPV: 45453000-7 

 

4. Descrierea contractului 

 
I. Situația existentă 
          Pe o porțiune din traseul exterior al instalației de canalizare sunt plantați 4 arbori 
ornamentali, iar rădăcinile acestora au distrus conducta din beton a canalizării existente. Prin 
urmare este necesară înlocuirea pe porțiunea respectivă a conductei de canalizare cu tuburi din 
PVC Dn 160 SN4. 
         Traseul este străbătut de conductele sistemului subteran de irigare (pe traseu se află 
inclusiv panoul de comandă al acestui sistem), precum și de sistemul de împământare al imobilului. 
 
           II. Lista cantităților de lucrări 
 
          • Tăierea arborilor și scoaterea rădăcinilor 

Prestatorul va efectua operațiunile de tăiere și scoatere a rădăcinilor celor 4 arbori existenți 
pe traseul instalației de canalizare. Prestatorul va asigura evacuarea deșeurilor rezultate.  
          • Lucrări de săpătură pe o lungime de 16 ml 

Săpăturile se vor executa manual pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului. Lățimea 
șanțului necesară pentru pozarea țevei de canalizare va fi stabilită în funcție de sistemul de 
sprijiniri folosite. 
Conform legislației în vigoare este interzis să se realizeze săpături în șanțuri cu o adâncime mai 
mare de 1.5m fără sprijiniri. Sprijinirile vor fi executate cu dulapi metalici verticali, filate orizontal, 
șpraițuite din loc in loc. Se pot adopta orice alte sisteme de sprijiniri aflate în dotarea prestatorului. 

Direcția Regională Timiș 
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Pe traseul conductei de canalizare sunt îngropate mai multe rețele de instalații. Se va săpa 

cu atenție deosebit la o distanță mai mică de 2 m de conductele de gaz, apă, conductele sistemului 
de irigare și a sistemului de împământare. Pentru execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile de 
protecție asupra conductelor și a izolației acestora atât la săpătură cât și la umplutură. Protejarea 
rețelelor întâlnite în săpătură și remedierea avariilor produse la acestea în timpul execuției 
lucrărilor vor fi suportate material de executant. Prestatorul va asigura încărcarea și transportul 
pământului excedentar rezultat din săpătură. 
          • Pozare conductă PVC Dn 160 SN4, cu legăturile necesare racordului de canal 

Pozarea tuburilor nu se face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau 
infiltrații. 

Tuburile PVC SN4 se vor poza pe un strat de nisip cu o grosime de 15cm. După realizarea 
testelor de etanșeitate, țeava se va acoperi cu un strat de nisip cu o grosime de 30cm. Se va 
acorda o atenție deosebită umplerii șanțului în jurul conductei ca să nu existe goluri sub aceasta și 
nici obiecte ascuțite sau pietre. Toate tuburile de PVC SN4 trebuiesc verificate și curățate  înainte 
de  îmbinare. Se va acorda o deosebită grijă în timpul manevrării tuburilor, iar montarea se va 
efectua de oameni calificați. Manșoanele trebuiesc complet curate și se vor unge cu lubrefiant 
înainte de montare.  

Umpluturile se vor face cu pământul rezultat în urma săpăturilor și care a fost sortat de 
pietre. Se va evita prezența în patul de așezare sau în umplutură a unor corpuri tari (pietre, roci 
etc.), cu muchii tăioase sau colțuri ascuțite; acestea pot produce fisuri în conductă. Umplutura se 
va realiza în straturi de maxim 25 cm și va fi compactată cu picior mai sau cu mini compactor de 
pământ care sa prezinte role “Picior de oaie”. Umplerea și compactarea trebuiesc realizate simultan 
pe ambele laturi ale conductei pentru a preveni o deplasare nedorită a acesteia. 

Traseul conductelor de canalizare se va semnaliza printr-o bandă de polietilenă de culoare 
maro care se va monta la cca. 50 cm deasupra conductei de canalizare.  
            • Execuție reparații cămin din beton 

Găurile rămase în urma spargerii căminului de canalizare, pentru mufarea țevei, vor fi 
chituite cu adeziv. 
            • Probe și verificarea instalației de canalizare 

Se va verifica panta de scurgere a instalației, urmărindu-se ca aceasta sa fie de minim 
2%. 

Se vor verifica straturile de umplutură ca în timpul compactării să nu apară perne de apă. 
Se vor realiza probe de etanșeitate din cămin în cămin înainte de umplerea șanțului. 

           • Nivelarea și refacerea spațiului verde (gazon pe traseul săpăturilor) și 
repoziționarea conductelor sistemului de irigare subteran, precum și a panoului de 
comandă al acestui sistem 
           • Punerea în funcțiune a instalației de canalizare 
 

III. Informații generale: 
 

     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.   

     Executantul se obligă : 
-  Să execute lucrările de reparaţii în conformitate cu respectarea cerinţelor tehnice impuse 

de normativele, metodologiile şi instrucţiunile în vigoare, precum şi cu respectarea 
standardelor tehnice în vigoare. 

- Să evacueze deșeurile și resturile materiale rezultate din execuția lucrării. 
- Să supravegheze execuţia lucrărilor. 
- Să asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, 

fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor care fac 
obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să 
corespundă cerinţelor solicitate. 

- Să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident. 
- În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările 

executate  necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos. 
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- Obligaţia pentru execuţia lucrărilor asumate de către ofertant se consideră îndeplinită în 
momentul semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

- 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. 

- Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare 
ale achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare 
împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător 
de nerespectarea acestora. Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de 
muncă, evenimentele și incidentele periculoase, îmbolnăvirile profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii 
săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), 
în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și 
orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.  În acest sens, 
ofertantul va prezenta,  o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care 
să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute 
de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în 
vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului său de activitate.  
 

           IV. Termen de execuţie al lucrărilor: maxim 15 zile lucrătoare 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.  
 
            V. 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.  
 
           VI. Prezentarea propunerii financiare: Oferta prezentată în RON cu și fără TVA, va 
include toate cheltuielile ofertantului, directe și indirecte, legate de executarea lucrărilor solicitate. 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 15.500 Lei . 

 

6. Condiţii contract: 

Pentru nerespectarea obligațiilor asumate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 
0,5% din valoarea estimata a contractului/comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, 
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, somare, etc.   

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. 
 

Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea lucrarilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

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

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  
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În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
lucrărilor.  

În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor 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 sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 

       În copie: 
1. 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. 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.  

3. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal – Anexa nr. 1, din care să 
rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de 
reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel 
național, corespunzătoare domeniului său de activitate. Instituțiile competente de la care ofertanții 
pot obține informații referitoare la reglementărilor din domeniul securității și sănătății în muncă 
conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
 

Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

8. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea 
cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 06.07.2018 (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 06.07.2018  (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. 
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Anexa nr. 1 

 

    OFERTANT, 
__________________ 
 
 
 
 

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 legal/împuternicit 
al__________________ cu sediul în___________________, în calitate de ofertant la achiziţia 
lucrărilor de reparaţii a sistemului de  canalizare de la sediul ANCOM – DR Timiș, 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) 
 
 


