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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 Teritorială Iaşi cu 
sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAȚIE 
HIDROIZOLAȚIE GARAJE DR IAȘI (cod CPV: 45453100-8). Punct de contact:  Departamentul 
Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale Iași, Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în 
atenţia:  Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro 
Tip anunt: Cumparare directa 

1. Tip contract: Lucrări 
2. Denumira achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de LUCRĂRI DE REPARAȚIE 

HIDROIZOLAȚIE GARAJE DR IAȘI 
3. CPV: 45453100-8 
4. Descrierea contractului 
Lucrările care fac obiectul achiziţiei constau în lucrări de refacere a sistemului de hidroizolație la pereții 
laterali și pardoselile din cele două garaje aflate în parcarea interioară a sediului DR Iași. 

Amplasament lucrare: mun. Iași, stradela Moara de Vânt nr.37A 
Situația existentă: cele două garaje construite în parcarea DR Iași prezintă degradări ale finisajelor 
interioare cauzate de infiltrațiile de la nivelul pardoselii și pereților laterali. 

Caracteristici principale ale construcției:  
 Structura de rezistență  - fundații continuii din beton armat sub ziduri; - pereți portanți din zidărie de 

cărămidă GVP, ridigizați cu stâlpișori și centuri din beton armat. 
 Finisaje exterioare - termosistem cu strat de polistiren expandat de 10 cm grosime; - tencuieli decorative 

cu praf de piatră și ciment alb. 
 Finisaje interioare - zugrăveli cu var lavabil; - pardoseli din beton sclivisit. 
 Tâmplăria - uși și ferestre din profile metalice și geam clar obișnuit. 
 Dimensiuni: înălțimea la coamă - 4,72 m; înălțimea la ștreașină – 4,10 m; lățimea unui garaj 4 m; 

lungimea unui garaj – 6,53 m. 
Lucrările trebuie să asigure: 

- rezistenţă mecanică şi stabilitate; 
- siguranţă în exploatare; 
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- securitatea la incendii;  
- încadrare în arhitectură;  
- respectarea condiţiilor de igiena, sănătate şi de protejare a mediu înconjurător 

 
5. Lucrări solicitate: 

Nr.crt. Tip suprafață Dimensiuni Lucrare solicitată 

1 Pardoseală 56 mp Eliminarea straturilor deteriorate, max. 3 cm în profunzime 

2 Pardoseală  56 mp Aplicare peliculă hidroizolantă pentru interior cu proprietăți de 
prevenire a infiltrațiilor din exteriorul construcției, fără 
contracții cu priză și întărire rapidă, în 3 straturi. 

3 Pardoseală 56 mp Turnare beton sclivisit și refacerea pantei de inclinație a    
pardoselei, astfel încât să se asigure scurgerea apei spre 
rigolele exterioare garajelor. 

4 Pereți laterali 52 mp Decopertarea straturilor deteriorate până la o înălțime de 1,5 
m măsurată de la nivelul pardoselii și în profunzime până la 
nivelul zidăriei din cărămidă. 

5 Pereți laterali 52 mp Aplicare peliculă hidroizolantă pentru interior cu proprietăți 
de prevenire a infiltrațiilor din exteriorul construcției, fără 
contracții cu priză și întărire rapidă, în 3 straturi. 

6 Pereți laterali 100 mp Eliminarea finisajului interior de  var lavabil deteriorat. 

7 Pereți laterali 152 mp Refacerea finisajului interior cu var lavabil alb. 

 
Cerințe minime obligatorii 

          Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 
Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic de către organismele specializate în 
domeniu. Executantul are obligația de a remite beneficiarului un exemplar al   
agrementelor tehnice și certificatelor de conformitate ale produselor folosite. 

                     Pe parcursul execuţiei lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini cât şi la finalizarea 
acestora, furnizorul 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 dărâmăturile, molozul, deşeurile sau lucrările provizorii de orice 
fel care nu mai sunt necesare. 
          Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele folosite pentru derularea lucrărilor  
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prin contract sunt noi, nefolosite şi nu sunt uzate moral. 
                     
  Recepţia cantitativă şi calitativă se face la locul de livrare şi instalare menţionat de către beneficiar, unde 

după verificarea configuraţiei, a cantităţilor şi funcţionalităţii se va întocmi un proces verbal de recepţie, 
conform cerinţelor contractuale.  

 
NOTĂ 1: Beneficiarul nu va pune la dispoziţia furnizorului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu, 

prelungitoare, elemente de susţinere şi fixare a conductelor, cablurilor, instrumente pentru lucrări 
de tencuire şi zugrăvire, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea obiectului 
contractului.  

NOTĂ 2: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii şi pot cere lămuriri, 
prin solicitare de clarificări. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a 
neconcordanţelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile 
efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în 
totalitate ofertantului (ofertanţilor) 

 
6.  Măsuri de protecţia muncii  

 
          Furnizorul 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.  
           Furnizorul 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 furnizor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza mun. Iași. 
          În procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în 
domeniul lucrărilor enumerate mai sus, 
         În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere a 
reprezentantului legal din care să rezulte că acesta 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. 
        Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

 
7. Valoarea estimata fara TVA 15.000 Lei 
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8. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de efectuare a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mare de 60 zile 
calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

 Rezultatul lucrărilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM din Stradela Moara 
de Vânt 37A . 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din 
valoarea prezentei comenzi, 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 lucrările efectuate 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. 

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

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.  
 
           Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela Moara 
de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 

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

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM, și în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 
24-31 a lunii.  

In situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen 
de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor lucrărilor și în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 
24-31 a lunii.  

In situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor 
lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii 
și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 
24-31 a lunii. 

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale. 



 

5 
 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

9. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 

9.1. 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. 

9.2 Ofertantul va prezenta, în original sau copie legalizata sau copie lizibilă certificată de 
reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, certificat constatator/extras 
de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent având înscrisa de 
catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- „ informatiile cuprinse în acest certificat sunt 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”, din care să rezulte: 
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC, conform ordin 509/2011; 
b) starea ofertantului; 
c) persoanele care reprezintă persoana juridică în relaţia cu terţii 

Notă: Se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea 
certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online 
InfoCert, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.  

10. 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. 

 
11. Transmiterea ofertei:Transmiterea ofertei se va face până la data de 28.08.2014 ora 16.00, 

prin fax: 0232/219338; sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de 
contact: Elena OANCEA, telefon: 0372845172 sau 0732005703. 

 
  


