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 de dirigenţie pentru urmărirea lucrărilor de intervenţii la
sediul Oficiului Judeţean Botoşani/D.R.Iaşi din cadrul ANCOM situat în Mun. Botoşani, Str. 1
Decembrie, Nr. 9A, Jud. Botoşani, lucrări ce fac obiectul Contractului de lucrări înregistrat cu nr.
SC-DA-27517/16.12.2014 încheiat de către ANCOM cu operatorul economic MERIDIAN S.R.L..
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845341/99;
- În atenţia: Mariana Gheaţă sau Mariana Ursu, E-mail: mariana.gheata@ancom.org.ro,
mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.
Detalii anunţ:
1. Tip anunţ: Cumpărări directe
2. Tip contract: Servicii
3. Denumirea achiziţiei:
Contract de servicii de diregenţie de şantier pentru urmărirea lucrărilor de intervenţii, respectiv,
montare copertină, modificare acces, construire rampă acces persoane cu dizabilităţi locomotorii,
parcare acoperită, construire zid antifoc şi termoizolare pod şi împrejmuire teren, la sediul Oficiului
Judeţean Botoşani/D.R.Iaşi din cadrul ANCOM situat în Mun. Botoşani, Str. 1 Decembrie, Nr. 9A,
Jud. Botoşani.
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5. Descrierea contractului:
Dirigintele de ṣantier îṣi va desfăṣura activitatea ca reprezentant al ANCOM în derularea
contractului de lucrări pentru urmărirea lucrărilor de intervenţii la sediul Oficiului Judeţean
Botoşani care constau în montare copertină, modificare acces, construire rampă acces persoane
cu dizabilităţi locomotorii, parcare acoperită, construire zid antifoc şi termoizolare pod şi
împrejmuire teren ṣi va asigura verificarea execuṭiei corecte a lucrărilor de construcṭii, pe
parcursul execuṭiei lucrărilor.
Dirigintele de ṣantier are toate obligaṭiile ṣi răspunderile prevăzute în actele normative 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
contract, 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.
Pentru asigurarea verificării execuṭiei corecte a lucrărilor de construcṭii, dirigintele de ṣantier
va sta la dispoziṭia ANCOM pe parcursul execuṭiei lucrărilor, va fi prezent pe ṣantier la punctul de
lucru pe perioada execuṭiei lucrărilor, cu respectarea legislaṭiei în vigoare.
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Dirigintele de ṣantier va întocmi la terminarea lucrărilor un raport de activitate care va cuprinde:
• Detalii ṣi explicaṭii asupra serviciilor asigurate pe parcursul desfăṣurării contractului de servicii;
• Detalii ṣi explicaṭii asupra execuṭiei lucrărilor, monitorizarea situaṭiilor de lucrări în vederea
decontării, inclusiv cu un punct dedicat recepṭiei la terminarea lucrărilor.
Amplasamentul lucrării: în intravilanul Mun. Botoşani, Str. 1 Decembrie, Nr. 9A, Jud. Botoşani.
6. Valoarea estimată fără TVA: 3.050,00 RON
7. Condiţii contract:
Execuṭia contractului de servicii începe de la data semnării contractului de către ambele părṭi.
Contractul de servicii se derulează pe perioada de execuṭie a lucrărilor.
Totodată prestatorul are obligaṭia de a participa la recepṭia la terminarea lucrărilor.
Perioada de execuṭie a lucrărilor se determină ca fiind perioada de timp care curge de la data
primirii de către executant a ordinului/notificării de reîncepere a lucrărilor si 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
contractual de lucrări ṣi pană la data recepṭiei la terminarea lucrărilor, respectiv amânării sau
respingerii recepṭiei.
Conditii de plată:
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 fără obiecţiuni a Procesului-Verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
Plata se va efectua în lei, 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 prin ordin de plată, în contul de Trezorerie al prestatorului.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua
în termen de maxim 30(treizeci) de zile de la data semnării fără obiecţiuni a Procesului-Verbal
de recepţie 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 situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a Procesului-Verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim
30 (treizeci) 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 plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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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, autorizaṭia pentru desfăṣurarea activităṭii de diriginte de ṣantier pentru subdomeniul
2.2 construcṭii civile, industriale ṣi agricole, categoria de importanṭă C sau superioară, emisă de
către Inspectoratul de Stat în Construcṭii ṣi valabilă pentru toată perioada derulării contractului.

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.
9. 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.
10. Termen limită primire oferte:
10.07.2015
11. Informaṭii suplimentare:
Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi:
● fax, la numerele:+40 372 845 402- 599;
● e-mail, la adresele: mariana.ursu@ancom.org.ro sau mariana.gheata@ancom.org.ro;
● depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti,
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.
În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi
marcat cu denumirea şi sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În
atenţia Departamentului Achiziţii/Serviciul Investiţii- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta transmisă/depusă după data de 10.07.2015, nu va fi luată în considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 09.09.2015.
Notă: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii, prin solicitare
de clarificări, până la data de 09.07.2015(inclusiv).
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare.
Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845341/+40 732005261, persoană de contact
Mariana GHEAŢĂ sau +40 372845399/+40 732005264, persoană de contact Mariana URSU.
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Solicitarea de oferte, poate fi vizualizată şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea
Publicitate-Anunţuri.

