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 consultanţă specializată în vederea verificării calității lucrărilor de
alimentare cu energie electrică alternativă executate la sediul Direcţiei Regionale Bucureşti a
ANCOM situat în Mun.București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bl. M110, sector 3.
Punct de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 372845621. In atentia:
Elena Turcata, Email: elena.turcata@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402
1. Tip anunt: Cumpărare directă
2. Tip contract: servicii
3. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect prestarea serviciilor de consultanţă specializată în vederea
verificării calității lucrărilor de alimentare cu energie electrică alternativă executate la sediul
Direcţiei Regionale Bucureşti a ANCOM situat în Mun.București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bl. M110,
sector 3.
4. CPV : 71530000-2 - Servicii de consultanţă în construcţii.
5. Descrierea contractului
Se vor achiziţiona servicii specializate în vederea verificării calității lucrărilor de alimentare cu
energie electrică alternativă executate la sediul Direcţiei Regionale Bucureşti a ANCOM situat in
Mun.București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bl. M110, sector 3.
Livrabilul aferent serviciilor prestate îl va constitui Raportul de expertiză tehnică de
calitate întocmit de către un Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul
instalațiilor electrice în conformitate cu legislaţia incidentă în vigoare.
Notă: În vederea întocmirii ofertei, ofertanţii interesaţi au dreptul să viziteze sediul Direcţiei
Regionale Bucureşti a ANCOM situat in Mun.București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bl. M110, sector 3
unde s-au executat lucrările de alimentare cu energie electrică alternativă. Aceştia trebuie să îşi
anunţe, la punctul de contact menţionat în prezenta solicitare, intenţia de a vizita amplasamentul
unde s-au executat lucrările.
Proiectul şi orice alte documente în legătură cu lucrările de alimentare cu energie electrică
alternativă executate, vor fi puse la dispoziţia ofertantului declarat câștigător.
6. Valoarea estimată fără TVA: 5.200 lei
7. Condiţii comandă:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai
mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data transmiterii comenzii.
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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.
De asemenea, în cazul în care ofertantul este o persoană juridică, în ofertă se va
nominaliza expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice desemnat
să întocmească Raportul de expertiză tehnică de calitate în conformitate cu legislaţia
incidentă în vigoare.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii.
Condiţii de plată: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3,
Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a
Raportului de expertiză tehnică de calitate întocmit de către un Expert tehnic de calitate şi
extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice în conformitate cu legislaţia incidentă în
vigoare
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM,
şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în
perioada 24-31 a lunii.
În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie şi în conformitate
cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a
lunii.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie,
ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii şi
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 plati in avans sau plati partiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
8. 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;
- în copie, legitimaţia eliberată de Autoritatea competentă în conformitate cu reglementările în
vigoare, valabilă la data depunerii ofertei, care să ateste calitatea de expert tehnic de calitate şi
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice pentru persoana desemnată să întocmească

Raportul de expertiză tehnică de calitate
9. 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.
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10. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 27.06.2014 (inclusiv) ora 10:00 prin email, fax,
depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal
030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 27.06.2014 ora 10:00 nu va
fi luată în considerare.
In cazul depunerii directe 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/Serviciul Investitii”. 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 29.08.2014.
Solicitarea de oferte, poate fi vizualizata şi pe pagina de inernet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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