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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, intenţionează să 

achiziţioneze servicii de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii pentru 

obiectivul de investiţii „Pilonet metalic Oficiul Judeţean Dâmboviṭa”.  

 
-  Punct de contact: DED/DL/DAO/Biroul Investiţii, Tel. +40 372845399-41. 
- În atenţia:  Mariana URSU și/sau Paula STOIAN, adrese e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro, 
paula.stoian@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599-402. 
 
Detalii anunţ: 

1. Tip anunţ: Cumpărare directă 
 

2. Tip contract: Servicii 
 

3. Denumirea achiziţiei: servicii de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuției lucrărilor de 

construcţii pentru obiectivul de investiţii „Pilonet metalic Oficiul Judeţean Dâmboviṭa”, situat în 

Judeţul Dâmboviṭa, Mun. Târgoviṣte, Str. I. H. Rădulescu, Nr. 19-21.  

 

4. CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2) 
 

5. Descrierea contractului:  
Dirigintele de ṣantier îṣi va desfăṣura activitatea ca reprezentant al ANCOM pe parcursul 

execuției lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investiţii „Pilonet metalic Oficiul Judeţean 

Dâmboviṭa”, situat în Judeţul Dâmboviṭa, Mun. Târgoviṣte, Str. I. H. Rădulescu, Nr. 19-21 și va asigura 

verificarea execuṭiei corecte a acestora. 

Dirigintele de santier are toate obligaṭiile ṣi răspunderile prevăzute în actele normative în vigoare. 
În acest sens, în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcṭii, dirigintele 
de ṣantier are cel puṭin obligaṭiile ṣi răspunderile conform art. 44 din Procedura de autorizare a 
diriginṭilor de ṣantier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/2011, cu modificările ṣi completările ulterioare. 

Pentru asigurarea verificării execuṭiei corecte a lucrărilor de construcṭii, dirigintele de ṣantier va 
sta la dispoziṭia ANCOM pe tot parcursul execuṭiei lucrărilor, va fi prezent pe ṣantier la punctul de lucru 
pe perioada execuṭiei lucrărilor, cu respectarea legislaṭiei în vigoare.  

Scopul serviciilor pe care dirigintele de ṣantier trebuie să le presteze este de a oferi beneficiarului 
garanṭia că executantul îṣi va îndeplini toate responsabilităṭile asumate prin contractul de lucrări, va 
respecta prevederile legale, reglementările tehnice ṣi caietele de sarcini în vederea asigurării cerinṭelor 
de calitate în construcṭii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcṭii, 
republicată, cu modificările ulterioare.   
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Dirigintele de ṣantier va prezenta după semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrărilor un raport de activitate care va cuprinde:   
• Detalii ṣi explicaṭii asupra serviciilor prestate;  
• Detalii ṣi explicaṭii asupra execuṭiei lucrărilor, monitorizarea situaṭiilor de lucrări în vederea 

decontării, inclusiv cu un punct dedicat recepṭiei la terminarea lucrărilor.  
 După prestarea serviciilor de dirigenție de șantier și predarea raportului de activitate se va 

întocmi un proces-verbal de recepție a serviciilor. 

Lucrările de construire privind obiectivul de investiții „Pilonet metalic Oficiul Judeţean 

Dâmboviṭa”, pentru urmărirea cărora se solicită serviciile de dirigenție de șantier conform prezentei 

solicitări, constau în:  

- Instalarea unui catarg alcătuit din tronsoane cu prindere prin flanşă, cu prindere murală de 

clădirea existentă. 

- Fundaţia catargului va fi de tip bloc din beton armat şi se va afla pe terenul aferent imobilului 

din Str. I.H. Rădulescu, Nr. 19-21, Mun. Târgovişte. 

- Pilonetul va depăşi cu 1,5m punctul cel mai înalt al imobilului. Toate piesele metalice ale 

catargului mural vor fi protejate prin zincare termică, având grosimea stratului de zinc de min. 80µm.  

- În vârful catargului se va monta un ansamblu format din echipamente tip antenă.  

- Antenele se vor acoperi cu frunziṣ (vegetaṭie) artificial, acesta fixându-se pe o structură din 

fibră de sticlă ṣi metal; 

- Se va instala în biroul din mansarda clădirii, un cofret electric ṣi un rack necesar 

echipamentelor ANCOM.  

- Se va instala trecere de cabluri din zona catargului ṣi până la biroul existent ṣi se vor prevede 

trasee de cabluri tip plintă PVC 100x50mm. 

Instalaţia de protecţie contra descărcărilor electrice va fi compusă din: 

 Circuit de paratrăznet; 

 Cutie de separaţie - se va monta pe faţada imobilului; 

 Priza de pământ - cu rezistenţa mai mică de 1Ω; 

 Circuit de împământare pentru echipamente. 

 

Alimentarea cu energie electrică: Construcţia va fi branşată la reţeaua existentă 220 V printr-un 

branşament de cca. 3 KVA. 

 
Categoria ṣi clasa de importanṭă: Construcṭiile ce fac obiectul investiṭiei descrise mai sus se 
încadrează în categoria C „normală”, clasa de importanṭă a construcṭiei fiind „III”. 
 
Amplasamentul lucrării: în Judeţul Dâmboviṭa, Mun. Târgoviṣte, Str. I. H. Rădulescu, Nr. 19-21. 

 
6. Valoarea estimată, fără TVA: 1.200,00 RON 

 
7. Condiţii contract:  

Prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier începe de la data notificării prestatorului de către 

ANCOM. 

 Serviciile de dirigenție de șantier vor fi prestate pe toata perioada de execuție a lucrărilor, 

inclusiv la recepṭia la terminarea lucrărilor.  

 Totodată, dirigintele de ṣantier are obligaṭia de a participa la recepṭia la terminarea lucrărilor. 
De asemenea, dirigintele de șantier are obligația de a participa la recepṭia finală a lucrărilor cu 
îndeplinirea tuturor atribuṭiilor ṣi obligaṭiilor legale, fără costuri pentru ANCOM.  
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Termenul de execuție a lucrărilor se determină ca fiind perioada de timp care curge de la data 
primirii de către executant a ordinului/notificării de începere a lucrărilor ṣi până la data recepṭiei la 
terminarea lucrărilor, fără a include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de către 
ANCOM a notificării executantului privind terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări 
ṣi până la data recepṭiei la terminarea lucrărilor, respectiv amânării sau respingerii recepṭiei.  

 

 Ordinul de începere a lucrărilor nu a fost încă emis, iar Executantul are obligația de a executa 
lucrările până la data de 31.07.2017. 
 
Prezentarea propunerii financiare:  

Preṭul trebuie exprimat în Lei, cu ṣi fără TVA ṣi va include toate costurile ofertantului, directe ṣi 
indirecte, legate de prestarea serviciilor de diriginție de șantier.  

 
 Preţul ofertat va fi ferm ṣi nu poate fi modificat pe toata perioada prestării serviciilor de 
diriginție de șantier. 
 
Conditii de plată:  
 Plata serviciilor se va efectua numai după întocmirea procesului-verbal de recepție a serviciilor. 
 Plata se va efectua în baza facturii transmise de Prestator, primită şi acceptată de ANCOM, 
prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Prestatorului. 
 În situaţia în care factura este primită anterior sau la data întocmirii procesului-verbal de 
recepție a serviciilor, plata se va efectua în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de recepţie a serviciilor.  
 În situaţia în care factura este primită după întocmirea procesului-verbal de recepție a 
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data 
primirii facturii.  
 Prestatorul va transmite factura pentru serviciile prestate la sediul ANCOM din Str. Delea Nouă, 
Nr. 2, Sector 3, Mun. Bucureşti, Cod Poṣtal 030925. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans și/sau plăţi parṭiale.  
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

  În situaţia în care execuţia lucrărilor se derulează pe o perioadă de timp mai mare decât cea 
prevăzută în contractul de lucrări, prestatorul are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul 
prezentei cu respectarea prevederilor legale, fără a solicita alte sume, în afară de cea prevăzută în 
oferta sa. 
  De asemenea, Prestatorul are obligaţia de a presta ulterior recepţiei la terminarea lucrărilor, 
serviciile în sarcina sa, cu respectarea prevederilor legale, fără a solicita alte costuri. 
 

8. Condiţii de participare:  
          i. Oferta trebuie să conțină angajamentul ferm în scris al reprezentantului legal/ 
împuternicit al ofertantului din care să rezulte că ofertantul este autorizat conform dispozițiilor 
legale în vigoare să desfăṣoare activităṭile de dirigenție de ṣantier pentru toate categoriile de lucrări 
de construcții și instalații prevăzute în Proiectul tehnic nr. SM04, aferent obiectivului de investiții 
„Pilonet metalic Oficiul Judeţean Dâmboviṭa”. 
 

 Notă: Proiectul tehnic nr. SM04 aferent obiectivului de investiții „Pilonet metalic Oficiul 
Judeţean Dâmboviṭa” va fi pus la dispoziție de către ANCOM în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la 
solicitare. Solicitările pot fi efectuate la adresa de email: mariana.ursu@ancom.org.ro.  
 

ii. 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.   
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9. 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. 
 

10.  Informaṭii suplimentare: 
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de 
santier) pentru obiectivul de investitii - Pilonet metalic O.J. DB.”, până la data de 06.07.2017 
(inclusiv). 

 

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în SEAP 
sub alta denumire decât cea de „Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier) 
pentru obiectivul de investitii - Pilonet metalic O.J. DB.” sau după data de 06.07.2017 (inclusiv) 
nu vor fi luate în considerare. 

 

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 
paula.stoian@ancom.org.ro. 

 
 Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail 
conform celor de mai sus. 

   

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.08.2017. 
 

 Notă: Relaţii suplimentare cu privire la Proiectul tehnic la telefon: +40 372845399/+40 
732005264, adresă e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro, persoană de contact Mariana URSU. 

 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată ṣi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea 
Publicitate-Anunţuri.  
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