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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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze servicii de 
reparare și întreținere mobilier. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742, 
Fax: 0264-484077, în atenţia:  Dana OLTEAN, email:  dana.oltean@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract având ca obiect achiziţia de servicii reparare și întreținere mobilier. 
 

3. CPV: 50850000-8. 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de reparare și întreținere mobilier, în 

conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimata fara TVA  3.000,00 Lei 

 

6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM. 
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea prezentului contract, 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. Prețul va fi un tarif de execuție pe lucrare, care va cuprinde atât 
serviciul de reparare cât și materialele, utilajele necesare acestuia.  

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 

obiectul prezentei achiziţii. 
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Conditii de plată: Prestatorul  va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 

2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO56TREZ.23.F.85.01.00.20.02.00.X,  A.T.C.P.M.B. şi 
se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

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: 
 
- 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 și caietul de sarcini.  

 
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. 

 
Informatii suplimentare:  

 Oferta se va transmite până la data de 06.10.2015, (inclusiv), prin fax la nr. 
0264-484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. 
Câmpeni, Nr. 28. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 06.10.2015, (inclusiv), nu va 
fi luată în considerare. 

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, 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/ 
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. 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 06.12.2015. 
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini pot fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la 

adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dana.oltean@ancom.org.ro
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DRC/SEA/BA/_______ /_________ 
 
 

Caiet de sarcini  
 
 

1. Obiectul contractului: Servicii de reparare şi ȋntreţinere a mobilierului la sediul DR Cluj 
 

2. Descriere mobilier:  
 

Lucrări efectuate pentru aducerea mobilierului existent în parametrii de funcționare. 
Serviciile de reparare și de întreținere a mobilierului constau ȋn modificarea 
dimensională a 2 dulapuri ȋncastrate ȋntre pereţi, urmare a modificării lungimii nişelor. 
Lungimea nişelor se modifică cu cca. 150 mm fiecare.  

Cele două dulapuri ȋncastrate au o construcţie similară, fiind formate fiecare din câte 
două corpuri suprapuse. Corpurile sunt ȋn construcţie demontabilă, cu uşi glisante şi poliţe 
interioare mobile, corpul inferior având ȋn plus un soclu ȋn faţă. 

 
Componenţa unui dulap este următoarea: 
- 3 plăci superioare (tavan) 
- 3 plăci inferioare (fund) 
- 3 poliţe mobile 
- 4 laterale (2 laterale pentru fiecare corp) 
- 6 uşi glisante 
- 2 spate dulap PFL 
- 1 soclu 
Dimensiune de gabarit dulap: 1040 mm (L) X 370 mm (l) X 2430 mm (h) 
 
Materiale existente: 
- panourile sunt executate din PAL melaminat; 
- spatele din PFL; 
- panourile au canturile vizibile protejate cu folie; 
- uşi din PAL melaminat cu sistem de glisare; 
 
Accesorii existente: 
- şuruburi; 
- şine glisare uşi; 
- mânere uşi ȋngropate; 
- suporţi poliţe; 

  
3. Prestarea serviciului: 
 
Lucrarea constă ȋn: 

- Măsurarea dimensiunilor de gabarit a celor două nişe din perete ȋn care urmează să 
fie introduse cele două dulapuri ȋncastrate; 

- Stabilirea dimensiunilor de gabarit a dulapurilor; 
- Stabilirea dimensiunilor panourilor care trebuie redimensionate la lungime; 
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- Extragerea din cantul superior şi inferior a uşilor glisante, a elementului de glisare 
din interior (partea opusă butonului trăgător al uşii); 

- Dimensionarea şi debitarea panourilor la lungimi conform dimensiunii noi stabilite 
la: plăci superioare, plăci inferioare, poliţe mobile, soclu; 

- Dimensionare şi debitarea la lăţime: spătare, uşi glisante; 
- Protejarea cantului uşilor cu folie cant, la culoarea şi calitatea celui de pe cantul 

deja existent; 
- Montarea corpurilor componente ale dulapurilor; 
- Introducerea ȋn cantul inferior şi superior al uşilor, a elementului de glisare al uşii; 
- Introducerea ȋn cele două nişe a dulapurilor şi ȋncastrarea lor; 
- Retuşul suprafeţelor şi asigurarea funcţionalităţii lor; 

 

Lucrările se vor efectua la faţa locului, la sediul Direcţiei Regionale Cluj. Fiecare dulap se va 
executa separat pe nişă. Materialele noi se vor asigura de către executant. Sculele, dispozitivele, 
utilajele mobile vor fi asigurate de către executant.  
  

4. Metodologie de lucru: 

Ofertantul va specifica: 

- tarif de execuţie pe lucrare; 
 

5. Criteriul de atribuire: 
 

- Preţul cel mai scăzut. 
 

6. Locul de prestare a serviciilor 

 

– la sediul beneficiarului din Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 28, jud. Cluj 

 
7. Termenul de prestare al serviciilor: 

 
- 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii sau de la data semnării 

contractului; 

 
8. Garanţie: 

 
- pentru servicii – 6 luni; 

 
 


