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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 
întreținere și reparații instalații electrice pentru oficiile judetene Sălaj și Sibiu. 
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. Denumira achiziţiei: 
 

Contract având ca obiect achiziţia de servicii de întreținere și reparații instalații electrice pentru 
oficiile judetene Sălaj și Sibiu. 

 

3. CPV: 50711000-2. 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în Proiectarea şi execuţia unei instalaţiii de 

împământare destinată racordării clădirii sediului Oficiului Judeţean Sibiu situat ȋn localitatea Sibiu, 

str. Cloşca, nr. 8A, jud. Sibiu şi a clădirii sediului Oficiului Judeţean Sălaj, situat ȋn localitatea Zalău, 

str. Căprioarei, nr. 2E, jud. Sălaj cu scopul protecţiei personalului şi a echipamentelor electronice, 

de asemenea se va proiecta şi executa racordul de la tabloul electric al sediului la priza de pământ, 

conform STAS 4102, 6119, 12604  şi a „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea 

instalațiilor electrice aferente clădirilor.,în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.  

 

5. Valoarea estimata fara TVA  10.000,00 Lei 

 

6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 10 
(zece) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile 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. 
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 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. Se va prezenta un pret pentru serviciile solicitate prin caietul de sarcini 
atât pentru locația Sibiu, cât și pentru locația Sălaj. Totodată se va prezenta și prețul total cu și 
făra TVA. Se va specifica daca ofertantul este plătitor sau neplătitor de TVA. Oferta va fi semnată 
și ștampilată și va cuprinde date de identificare/contact. 

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

obiectul prezentei achiziţii. 
 

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: 
- 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; 
 
- 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 total cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 

 
Informatii suplimentare:  

 Oferta se va transmite până la data de 21.07.2015, (inclusiv), prin fax la nr. 
0264-484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau 

mailto:dana.oltean@ancom.org.ro
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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 21.07.2015, (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 21.07.2015. 
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. 
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CAIET DE SARCINI 

 
 
I.Obiectul contractului de servicii: servicii de ȋntreţinere instalaţii electrice 
 
II. Caracteristici şi cerinţe: Proiectarea şi execuţia unei instalaţiii de împământare destinată 
racordării clădirii sediului Oficiului Judeţean Sibiu situat ȋn localitatea Sibiu, str. Cloşca, nr. 8A, jud. 
Sibiu şi a clădirii sediului Oficiului Judeţean Sălaj, situat ȋn localitatea Zalău, str. Căprioarei, nr. 2E, 
jud. Sălaj cu scopul protecţiei personalului şi a echipamentelor electronice, de asemenea se va 
proiecta şi executa racordul de la tabloul electric al sediului la priza de pământ, conform STAS 
4102, 6119, 12604  şi a „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor 
electrice aferente clădirilor. Astfel: 
- nu vor fi folosiţi electrozi din aluminiu, funie de oţel sau asamblaţi prin legături neconductoare 
sau care au acoperiri izolante; 
- electrozii şi legăturile dintre aceştia vor fi din aliaje rezistente la coroziune şi oxidare; 
- electrozii nu trebuie să fie acoperiţi cu vopsea, gudron etc; 
- electrozii se vor monta vertical în stratul de pământ cel mai bun conductor, fără pietre, bătându-
se cu grijă pământul după îngroparea electrodului; 
- conductoarele de legătură între electrozi se montează îngropat; 
- legăturile între elementele instalaţiei se fac prin sudură şi vor fi protejate împotriva coroziunii; 
- racordul dintre tabloul electric al sediului şi priza de pământ precum şi secţiunea piesei de 
separaţie vor fi dimensionate conform normativelor menţionate mai sus; 
- racordul se va poza pe peretele imobilului printr-un tub de protecţie. 
- lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate; 
- se vor reface finisajele acolo unde se montează tubul de protecţie pentru racordul între priza de 
pământ şi tabloul electric, precum şi orice altă desprindere de tencuială care va interveni 
accidental în procesul de montare a racordului; 
- executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic; 
- se va avea în vedere respectarea legislaţiei de mediu, a disciplinei în construcţii, a normelor de 
sănătate şi securitate în muncă şi a standardelor de referinţă în domeniu; 
- 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; 
- executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 
şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 
tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi 
cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),în conformitate 
cu prevederile Legii 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 orice modificare 
legislativă apărută pe timpul derulării contractului; 
- în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, 
conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza 
căruia s-a produs. 
 
III. Perioada de garanţie nu poate fi mai mica de 24 (douăzecişipatru) de luni şi decurge de la 
data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie, în condiţiile stipulate în contractul de 
execuţie. În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor 
semnalate, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, fără costuri pentru achizitor. 

 
IV. Termenul de execuţie este de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
către ambele părţi. 
 
 
V. Criteriul de atribuire:  preţul total cel mai scăzut. 
 


