În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia
Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal: 031072,
intenţionează să achiziţioneze servicii de intretinere si executare a lucrarilor specifice zonelor verzi de la
sediul Laboratorului pentru Incercari de Compatibilitate Electromagnetica si Testare a Echipamentelor
Radio de la Prejmer (cod CPV: 77312100-1).
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia: Gabriela
Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contractul va avea ca obiect prestarea serviciilor privind amenajarea, intretinerea si executarea
lucrarilor specifice zonelor verzi din spatiul curtii Laboratorului pentru Incercari de Compatibilitate
Electromagnetica si Testare a Echipamentelor Radio.
3. CPV: 77312100-1
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achizitiei constau in amenajarea, intretinerea si executarea lucrarilor
specifice zonelor verzi asa cum sunt mentionate mai jos:

A. Adunat, colectat reziduuri
Activitatea de intretinere a zonelor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se desfasoara
in scopul mentinerii acestora in permanenta stare de curatenie.
Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor
grosiere normale sau accidentale de pe suprafetele zonelor verzi.
Adunatul deseurilor se efectueaza pe intreaga suprafata a zonelor verzi.

Aceasta activitate se desfasoara saptamanal, pe intreaga perioada a anului.

B. Cosit mecanic spatii verzi
Cosit mecanic consta in:
-cosirea mecanica a gazonului şi strângerea în grămezi,cu grebla sau matura de curte,în zona de
lucru;

Aceasta activitate se desfasoara saptamanal, pe perioada 01 Aprilie - 31 Octombrie

C. Curatat manual zapada intre 0 si 20 cm
Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de
polei sau de inghet.

Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in
gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate in locurile stabilite de beneficiar.
Principalele operatiuni consta in:
a) curatatul manual al zapezii
b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip
Zapada se va curata de pe suprafetele stabilite de comun acord si se va reloca in spatiul curtii.

Aceasta activitate se desfasoara in functie de necesitate pe perioada 01 Noiembrie - 31 Martie

D. Curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie)
Consta in: curăţarea terenului ,prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm,indepartand iarba,buruienile
şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;
E. Greblat frunze si crengi
Este o activitate necesara intretinerii gazonului si a zonelor verzi si consta in indepartarea cu grebla a
frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafata zonelor verzi., strangerea in gramezi in zona de lucru

Aceasta activitate se desfasoara saptamanal, pe intreaga perioada a anului.

F. Reinsamantat gazon in zonele afectate de buruieni
Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a semintei de gazon, saparea suprafetei respective,
semănarea prin împrăştierea cu mâna,îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu
tăvălugul de grădină.

Aceasta activitate se desfasoara in functie de necesitate pe suprafetele afectate.

G. Taieri corectie pomi/ intretinere plante ornamentale
Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:
1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;
2. netezirea tăieturilor cu cosorul,
3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

Aceasta activitate se desfasoara in functie de necesitate , luna Noiembrie si Martie
Tăierile au loc numai în perioadă repaosului vegetativ, operaţiunea executându-se cu foarfeci cu lamă
îngustă.
Strângerea resturilor rezultate în urma curateniei/tuns gazon/ tăierii pomilor şi
îndepărtarea lor din zona de lucru intra in sarcina Prestatorului. Acesta are obligatia de a
respecta prevederile legale privind eliminarea deseurilor in vederea protectiei mediului.
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Tipul serviciilor de intretinere şi grafic de realizare astfel:
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Caracteristici referitoare la nivelul calitativ,tehnic si de performanta
 Se vor presta lucrarile specifice pe intreaga suprafata a zonelor cuprinse in tabelul de mai
sus.
 Programul prestatiei serviciilor se va stabili de comun acord cu angajatii ANCOM de la
Laborator si in conformitate cu termenele stabilite prin prezenta solicitare de oferte.
 Serviciile specifice de întretinere a spatiilor verzi, care fac obiectul prezentei solicitari de oferte
precum si lucrarile stricte de specialitate, se impun a fi efectuate cu societati specializate ce
dispun de personal calificat si toate utilaje necesare.
 Masinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregatirea tehnica a ofertantului
trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru intretinerea spatiilor verzi.
 Prestatorul are obligatia sa detina minim urmatoarele unelte si utilaje:
 masina de tuns gazon ( benzina sau motorina)
 trimmer tuns gazon ( actionat electric min 70 m cablu electric sau benzina sau motorina)
 roaba
 grebla
 matura
 lopata
 sapa
 cazma
 foarfeca de tuns pomi - scurta si telescopica
 scara
 masina de dezapezit (freza de zapada sau tractoras cu lama) pentru dezapezitul mecanizat
 lopeti de zapada
 spargator de gheata
 orice alte scule, unelte si utilaje pe care prestatorul le considera utile pentru asigurarea
prestarii serviciilor enumerate.
 Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica
optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.
 Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul
personalului, sculelor si materialelor la amplasament, vor fi incluse in pretul
ofertat.
 Prestatorul de servicii isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru,
mijloacele de transport , in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca
suprafata zonelor verzi sa fie in stare de curatenie si intretinute prin exercitarea tuturor
lucrarilor necesare - in functie de anotimp - in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute.
Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator
Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului.
In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de servicii (angajat/colaborator al
prestatorului) , acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment
de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.
Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei,
aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului
de zgomot admis.
Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului
sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului.
Notă : Beneficiarul are dreptul de a solicita vizionarea spatiului inainte de intocmirea
ofertei, astfel incat oferta sa fie intocmita in functie de conditiile concrete de la sediul
obiectivului.
5.

Valoarea estimata fara TVA: - 4200,00 lei - 7000,00 lei

6.
Condiţii contract: Contractul se va încheia de la 01.07.2015 până la 31.12.2015 cu
posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale cu o perioadă suplimentară de 4 (patru) luni în condiţiile
prevăzute la art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, dacă autoritatea contractantă nu refuză expres
prelungirea acestuia, şi în măsura în care BENEFICIARUL va putea asigura sursele de finanţare
necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie, iar reglementările legale în vigoare permit
acest.
Prezentarea propunerii financiare: Oferta financiară se va întocmi în lei/lună. Preţul ofertei va
include toate costurile directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei
solicitări.
Preţul ofertat, va fi exprimat în lei, cu si fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată
perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor.
Plata se va efectua, în 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 in avans.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. 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;
- 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.

8. Criterii de adjudecare: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate condiţiile şi care are preţul
cel mai scăzut.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 19.06.2015 (inclusiv), ora 14.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin
poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. Lucian
Blaga, Nr. 4, sector 3.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 19.06.2015 (inclusiv), ora 14.00,
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 Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 19.07.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

