În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să
achiziţioneze servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unei parcări la
sediul Oficiului Judeţean (O.J.) Caraş Severin, Reşiţa, str. 24 Ianuarie, nr.16.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel.+40 372845589, Fax: +40
372845599/402,
în atenţia: Ion DINCĂ, email: ion.dinca@ancom.org.ro.
Tip anunţ: Cumpărare directă;
1. Tip contract: Servicii;
Denumirea achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii privind elaborarea
Studiului de fezabilitate pentru realizarea unei parcări la sediul O.J. Caraş-Severin.
2. CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate.

3. Descrierea contractului: Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în elaborarea
studiului de fezabilitate pentru realizarea unei parcări la sediul O.J. Caraş-Severin, în conformitate
cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sediul Oficiului Judeţean Caraş-Severin se află în localitatea Reşiţa, str. 24 Ianuarie nr.16 (casă
cu parter şi demisol, intrare acoperită, terasă şi grădină - grădina are suprafaţă totală de 272,6
mp).
Clădirea care face obiectul documentaţiei tehnice are o formă dreptunghiulară în plan, regimul
de înălţime Demisol + Parter, suprafaţa construită la sol de 114,67mp. La parterul clădirii se află
birourile instituţiei şi intrarea, iar la demisol spaţiile tehnice şi de depozitare.
Sistemul constructiv al clădirii se compune din pereţi portanţi din zidărie, fundaţii continue sub
ziduri, planşeu din beton armat peste demisol şi din lemn peste parter, acoperiş tip şarpantă din
lemn cu învelitoare de tablă.
Din construcţia clădirii nu sunt prevăzute locuri de parcare pentru autoturismele instituţiei, şi în
conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General - P.U.G. al municipiului Reşiţa, Unitatea
Teritorială de Referinţă UTR nr. 26, funcţiunea zonei este pentru locuinţe şi funcţiuni
complementare, cu regim mic de înălţime, fiind admise realizarea, renovarea, modernizarea,
refuncţionalizarea şi supraetajarea construcţiilor, cu regim de mică înălţime de până la P+2E, având
destinaţia de locuire sau funcţiuni complementare acesteia.
Astfel că sediul OJ Caraş-Severin dispune, în spatele clădirii de birouri, de un teren, neutilizat
actualmente, care este potrivit pentru a fi construit pe el un loc de parcare adecvat cu necesităţile
parcului auto al OJ Caraş-Severin.
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Acest teren se află în pantă, cu o diferenţă de nivel de la stradă de 3 m faţă de terasa
din spatele casei şi diferenţă de nivel de 6 m faţă de nivelul cel mai de jos (aflat în
capătul grădinii actuale), conform cu Planul de amplasament şi delimitare a imobilului
anexat. Terenul liber de construcţii are:ungimea de 23,24m;



lăţimea de 11,73m;



suprafaţa disponibilă de 272,6mp.

Accesul pe proprietate se face pe intrarea acoperită, acesta are dimensiunile:


lungime 4,936m



lăţime 2,884m.

De asemenea, soluţia tehnico – economică propusă prin studiul de fezabilitate, va conţine pe lângă
amenajarea propriu-zisă a parcării şi toate modificările necesare realizării acesteia, după cum urmează:
bucătărie,
aceasta.

modificarea în funcţie de necesităţi a intrării acoperite, a accesului în clădirea de birouri,
terasă, etc;
modificarea în funcţie de necesităţi a instalaţiilor de gaz, electrice, apă, canal,etc;
orice alte modificări ce trebuie executate pentru realizarea parcării şi accesului către

La prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei parcări
la sediul O.J. Caraş-Severin, precizate mai sus, prestatorul va respecta prevederile :
 Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioatre, precum şi actele normative emise în aplicarea
acesteia,
 Ordinului nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
 H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
 Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi
din H.G. nr. 28/2008,
 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
 H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi a
altor dispoziţii legale în vigoare.
 Oricăror standarde, norme şi reglementări tehnice în vigoare aplicabile acestui proiect.
Pentru elaborarea corectă a ofertei privind „studiul de fezabilitate pentru realizarea unei
parcări la sediul O.J. Caraş Severin”, orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul
Oficiului Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, str. 24 Ianuarie, nr.16, în urma unei programări telefonice
la numărul de telefon 0732005938, persoană de contact Liliana Rozalia GROHS.
Anexăm prezentei şi copia Certificatului de Urbanism nr. 170/27.05.2014.
Locul de predare a studiului de fezabilitate, este sediul Oficiului Judeţean Caraş Severin, din
cadrul Direcţiei Regionale Timiș – Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, din Reşiţa, str. 24 Ianuarie, nr.16.
Numărul de exemplare ce se vor preda: 4 exemplare originale și 1 exemplar în format
electronic.
4. Valoarea estimată fără TVA: 8.900,00 Lei.
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5. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de
60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul Oficiului Judeţean
Caraş-Severin, Reşiţa, str. 24 Ianuarie, nr.16.
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 serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora
nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
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 din Strada Delea
Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti.
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 în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
6. Condiţii de participare: (obligatorii pentru ofertanţi)
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
- 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.
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- în copie, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să
se menţioneze că serviciile care fac obiectul achizitiei vor fi prestate de către specialişti proprii sau
al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinească
condiţiile prevăzute de legislatia incidentă în vigoare.

7.

Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
8.

Informatii suplimentare:

Oferta se va transmite până la data de 15.09.2014 (inclusiv), ora17°°, prin fax la nr
+40 372845599/402 sau prin email la adresa: ion.dinca@ancom.org.ro., sau prin 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 15.09.2014 (inclusiv), ora
17°° 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/Serviciul
Investiţii”. 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 14.11.2014
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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