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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 prin Direcţia Regională Timiş cu 
sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, intenţionează să achiziţioneze 
execuţia de lucrări de reparaţii şi recondiţionare a gardului din curtea exterioară a sediului DR Timiş din 
Timişoara, Str. Horia, Nr. 24. 
 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845377, 0742034833 
Fax:  0256471699, în atenţia: Cristiana STOIAN, email: cristiana.stoian@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunt: Cumparare directă 
2. Tip contract: lucrări  
3. Denumira achiziţiei: 

 

Comandă scrisă având ca obiect execuţia lucrărilor de reparaţii şi recondiţionare a gardului din curtea 
exterioară a sediului DR Timiş din Timişoara, Str. Horia, Nr. 24. 
 

4. CPV : 45453100-8    
                 
5. Descrierea contractului 

 Lucrarea trebuie să asigure, refacerea și recondiționarea soclului, stâlpilor, panourilor și confecției 
metalice a gardurilor care delimitează curtea exterioară a sediului DR Timiș, precum și vopsirea balustradelor 
a două balcoane. 
 Lucrările şi cantităţile ce trebuie executate sunt prevăzute în anexa 1 la prezenta solicitare de oferte. 

Ofertantul poate vizita amplasamentul şi, dacă este cazul, poate face observaţii şi poate cere 
lămuriri, prin solicitare de clarificări legate de lucrările care urmează a fi executate sau de materialele care 
vor fi folosite. Totodată, cu ocazia vizitării amplasamentului ofertantul va semna împreună cu beneficiarul 
Procesul Verbal de vizitare a amplasamentului.  

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile 
transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile efectuate de către ofertant sau orice alt tip de 
neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate ofertantului. 

În urma finalizării lucrărilor, amplasamentul se va preda beneficiarului liber, fără alte daune sau 
stricăciuni. 

Executantul se obligă să: 
 execute lucrările de reparaţii în conformitate cu respectarea cerinţelor tehnice impuse de normativele, 

metodologiile şi instrucţiunile în vigoare, precum şi cu respectarea standardelor tehnice în vigoare; 
 transmită toate informațiile și documentele rezultate ca urmare a executării lucrărilor;  
 supravegheze execuţia lucrărilor;  
 asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 

provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să 
întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerinţelor solicitate. 

 În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările executate 
necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos. 
           Obligaţia pentru execuţia lucrărilor asumate de către ofertant se consideră îndeplinită în momentul 
semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale 
achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe 
toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora. Ofertantul este 
direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, 
îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele tehnologice 
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utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta 
(subcontractanți), în conformitate cu prev. Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor 
metodologice de aplicare a  Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare 
legislativă apărută pe timpul derulării contractului.  
      În acest sens, ofertantul va prezenta, în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului 
legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de 
reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, 
corespunzătoare domeniului său de activitate  (modelul este prezentat în Anexa nr. 2). 
      Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementărilor din 
domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

               
6. Valoarea estimată fără TVA : 10.500,00 RON 

 

7. Condiţii contract: 
În ofertă se va preciza termenul de executie a lucrărilor, care nu trebuie să fie mai mare de           

10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM. 
          Termenul de execuţie a lucrărilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție 
cantitativă şi calitativă este semnat fără obiecţiuni până la expirarea termenului de către executant. 

Pentru depăşirea termenului asumat, executantul 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, executantul are obligaţia de a le 
plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 

Executantul garantează Achizitorului faptul că lucrările executate şi/sau rezultatele acestora, nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Locul de execuţie al lucrărilor: sediul DR Timiş, situat în Timişoara, Str. Horia, nr. 24. 
 

  Perioada de garanție acordată lucrărilor executate și a materialelor utilizate este de minim            36 
(treizecişişase) de luni și va curge de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, în condițiile stipulate în comanda scrisă. 
      În perioada de garanție: executantul are obligația, ca în termenul solicitat de către achizitor, termen 
ce nu poate fi mai mare de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la primirea de către executant a dispoziției date 
de achizitor, de a executa/remedia toate viciile, precum și alte defecte a căror cauză este nerspectarea 
clauzelor contractuale, fără costuri pentru achizitor.  
 Executantul va consulta Achizitorul pentru materialele ce urmează să le achiziţioneze şi să le 
folosească la execuţia lucrării. Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele puse în 
operă. Lucrarea se va executa îngrijit şi de bună calitate. 

 

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 lucrărilor, conform Anexei 
1. 
  Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 
 

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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 4.  
 
CONDITII DE PLATĂ: plata preţului se va efectua de către ANCOM către ofertant în contul deschis de 
către acesta la Trezorerie. Executantul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – DR 
Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, 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.  
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În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei sau, dacă este cazul, remedierii 
obiecţiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 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 in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, 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. 

 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 
8. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului: 
- în copie, certificat constatator ( extras de registru ) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe lângă 
Tribunalul Competent Teritorial, având înscrisă de către reprezentantul operatorului economic menţiunea 
“Informaţiile cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor”; 
- în copie, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menţioneze că 
lucrarile care fac obiectul achizitiei vor fi prestate de către specialişti proprii sau al căror angajament de 
participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional (Anexa nr. 3), care îndeplinească condiţiile prevăzute 
de:  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

 

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. 

 
10.  Informaţii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 03.10.2014, ora 12:00, prin fax la nr. 0256471699 sau prin 
email la adresa cristiana.stoian@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – 
ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 03.10.2014, ora 12:00, 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 Oficiului Regional Achiziţii Timiş”. 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 03.11.2014. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
Anexe la prezenta solicitare:  
- Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa nr. 4. 
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Anexa nr. 1 
 
                OFERTANT, 
     __________________ 
         (denumirea/numele) 
 

 
Propunere financiară 

Lucrări de reparaţii şi recondiţionare a curţii exterioare a sediului DR Timiş 

Nr. 
crt. 

Denumire    lucrare Cantitate Preţ unitar 
în lei, fără 
TVA 

Preţ total 
în lei, fără 
TVA 

Preţ total 
în lei, cu  
TVA 

1 Demolat tencuială deteriorată de pe 
soclu gard şi porţiuni deteriorate de pe 
stâlpi şi panouri gard  

40 mp    

2 Executat tencuieli pentru reparații  la 
soclu și stalpi  gard incluzând şi 
realizarea pantei pentru scurgerea apei 

40 mp 
 

   

3 Executat reparatie la coama profilată la  
stâlpul ornamental de la poarta acces 
auto prin turnare în mozaic la profilul și 
nuanța existentă 

0,5 mp    

4 Șlefuit coame stalpi ornamentali și 
coame gard turnate în mozaic la gardul 
de la stradă şi aplicarea de soluție 
hidroizolatoare transparentă. 

   12 mp    

5 Curăţat , amorsat şi tencuit cu tencuială 
decorativă mozaicată cu granule de 
cuarţ la nuanţele alese de beneficiar a 
coamelor și soclului de la stâlpii și 
panourile gardurilor laterale a curții în 
ton cu coamele de la stâlpi şi gardul de 
la strada cu realizarea pantelor de 
scurgere a apei.  

23 mp     

6 Vopsit stâlpi și pereți gard curte 
exterioara în vopsele lavabile de exterior 
la culoarea existentă 

120 mp    

7 Vopsit în vopsea de ulei culoare neagră  
a confecției metalice gard stradă și 2 
balustrade balcon 

 
30 mp 

   

8  Transport moloz rezultat din reparaţii 1  tona    
Total :    
 

Data completării:______________. 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 2 
 
               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont  

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în 
calitate de ofertant la achiziţia executării lucrărilor de reparaţii şi recondiţionare a curţii exterioare a sediului DR 
Timiş, din Timişoara, Str. Horia, nr. 24 (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 
de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul 
prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel 
cum sunt acestea prevăzute în Legea 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 în celelalte acte normative existente în 
acest domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.  

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 3 

 
            OFERTANT, 
................................................ 
      (denumirea/numele) 

        
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate  

 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia executării lucrărilor de reparaţii şi recondiţionare a curţii 
exterioare a sediului DR Timiş, din Timişoara, Str. Horia, nr. 24 (cod CPV: 45453100-8), organizată de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că lucrările vor 
fi executate de către specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-
profesional, care îndeplinească condiţiile prevăzute de:  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 4 

 
               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  

cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.  
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în 
calitate de ofertant la achiziţia executării lucrărilor de reparaţii şi recondiţionare a curţii exterioare a sediului DR 
Timiş, din Timişoara, Str. Horia, nr. 24 (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 
de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile 
precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


