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, intentionează să
achizitioneze ”Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor de constructii pentru
modificarea infrastructurii si instalarea de statii de monitorizare” la 6 (șase) amplasamente.
Punct de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel.+40 372845341/398, Fax: +40
372845599/402,
în
atenţia:
Izabela-Francisca
NĂSTASE
și/sau
Paula
STOIAN,
email: izabela.nastase@ancom.org.ro/paula.stoian@ancom.org.ro.
1. Tip anunt: Cumparare directa
2. Tip contract: servicii
3. Denumirea achiziţiei: Contracte de servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea
lucrarilor de constructii pentru modificarea infrastructurii si instalarea de statii de
monitorizare.
Prezenta cumparare directa este împartita pe loturi, serviciile urmand a fi prestate la 6
(șase) amplasamente. Se poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.
4. CPV : 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor;
5. Descrierea contractului
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al ANCOM pe parcursul
execuției lucrărilor si va asigura verificarea executiei corecte a acestora pe tot parcursul executiei.
Dirigintele de santier are toate obligatiile si raspunderile prevazute in actele normative in
vigoare. In acest sens, in exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de
constructii, dirigintele de santier va avea cel putin obligatiile si raspunderile conform art. 44 din
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Scopul serviciilor pe care dirigintele de santier trebuie sa le presteze este de a oferi
beneficiarului garantia ca executantul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract,
ca va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini in vederea asigurarii
cerintelor de calitate in constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare.
Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintele de
santier va sta la dispozitia ANCOM pe tot parcursul executiei lucrarilor, va fi prezent pe santier la
punctul de lucru pe toata perioada executiei lucrarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
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Dirigintele de santier va prezenta dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor un raport de activitate care va cuprinde:
 Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate pe parcursul desfasurarii contractului
de servicii;
 Detalii si explicatii asupra executiei lucrarilor, monitorizarea situatiilor de lucrari in
vederea decontarii, inclusiv cu un punct dedicat receptiei la terminarea lucrarilor.
Lucrarile ce se vor executa si pentru urmarirea carora se solicita serviciile de dirigentie de
șantier conform prezentei solicitari constau in lucrari de modificare a infrastructurii statiilor de
monitorizare si detectie a directiei, respectiv lucrari de consolidare a turnurilor existente, in
conformitate cu proiectele intocmite de proiectantul general.
Atribuirea contractelor si prestarea serviciilor de dirigenție de santier care fac obiectul
achizitiei se va realiza pe loturi, dupa cum urmeaza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lotul
Lotul
Lotul
Lotul
Lotul
Lotul

1 - ORAȘUL BRAGADIRU, STR. PRELUNGIREA GHENCEA
2 - ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI, SAT IZVORANI, PUNCT TOCAIA, JUDEȚUL ARGEȘ
3 - COMUNA NUFĂRU, SAT VICTORIA, STR. DEALUL BEIU, JUDEȚUL TULCEA
4 - COMUNA REMETEA MARE, SAT IANOVA, JUDEȚUL TIMIȘ
5 - MUNICIPIUL DEVA, DEALUL PLAIULUI, JUDEȚUL HUNEDOARA
6 - MUNICIPIUL ZALĂU, DEALUL MESES, JUDEȚUL SĂLAJ.

Amplasamentul lucrărilor:

Nr. lot
1
2
3
4
5
6

Județ/Direcție Regională
Ilfov /
D.R. Bucuresti
Argeş/ D.R. Bucuresti
Tulcea/ D.R. București
Timiș/ D.R. Timiș
Hunedoara/ D.R. Timiș
Sălaj/D.R. Cluj

Localitate / amplasament
orașul Bragadiru, str. Prelungirea Ghencea
oraș Ștefănești, sat Izvorani, punct Tocaia
Str. Dealul Beiu, sat Victoria, comuna Nufărul
Sat Ianova, comuna Remetea Mare
Dealul Plaiului, Deva
Municipiul Zalău, Dealul Meses

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
6. Valoarea estimată, fără TVA: 3.030,00 RON
Valoarea estimată, fără TVA, defalcată pe loturi este de:
Lotul nr. 1: 400,00 lei
Lotul nr. 2: 400,00 lei
Lotul nr. 3: 1.030,00 lei
Lotul nr. 4: 400,00 lei
Lotul nr. 5: 400,00 lei
Lotul nr. 6: 400,00 lei
7. Conditii contract:
Serviciile de dirigintie de santier vor incepe a fi prestate in termen de 48 ore de la data la
care ANCOM notifica prestatorului inceperea lucrarilor.
Serviciile de dirigentie de santier vor fi prestate pe toata perioada de executie a lucrarilor,
inclusiv la receptia la terminarea lucrarilor. De asemenea, dirigintele de santier va avea obligatia de
a participa la receptia finala a lucrarilor cu îndeplinirea tuturor atributiilor si obligatiilor legale, fara
costuri pentru ANCOM.
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Perioada de executie a lucrarilor aferente fiecarui lot este de 90 (nouazeci) de zile
calendaristice si se determină ca fiind perioada de timp care curge de la data primirii de catre
executant a ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor, fara
a include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de catre ANCOM a notificarii
executantului privind terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul de lucrari si pana la data
receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv amanarii sau respingerii receptiei.
Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei, cu si fara TVA, si va
include toate costurile ofertantului, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea
contractului de servicii.
Preţul ofertat va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derularii contractului.
Observatie: In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, are
obligatia de a prezenta pretul distinct, pentru fiecare lot in parte.
Oferta trebuie să contină şi declaratia reprezentantului legal/imputernicit al
ofertantului din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate
in prezenta solicitare de oferta, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
CONDITII DE PLATĂ:
Conditii de plată: plata pretului se va efectua de catre ANCOM catre prestator în contul
deschis de catre acesta la Trezorerie.
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 în termen de 30 de zile de la data primirii de catre ANCOM a
raportului de activitate.
Nu se admite efectuarea de plati in avans si/sau plati partiale.
Plata se consideră efectuata la data debitarii contului ANCOM.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnica a prestatorului:
- in copie, certificat de înregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu
prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a
acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in copie, autorizatia pentru desfasurarea activitatii de diriginte de santier pentru subdomeniul 2.2
- constructii civile, industriale si agricole, categoria de importanta C, emisa de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
9. Criterii de adjudecare:
Pentru fiecare lot in parte va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate
prin prezenta si care are pretul cel mai scazut in Lei, fara TVA.
10. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 16.03.2016 prin e-mail, fax, depunere direct sau
prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str.
Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 16.03.2016 nu va fi luata in
considerare.
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In cazul depunerii directe Operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in plic sigilat si
marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plic se va
mentiona „In atentia Departamentului Achizitii ANCOM/Serviciul Investitii”. Daca plicul nu este
marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu isi asuma nicio responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabila cel putin pana la data de 30.05.2016.
Solicitarea de oferte, insotită de anexe, poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM
la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Anexe la prezenta solicitare:
- Formular model Anexa nr. 1
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Anexa nr. 1
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 serviciilor de dirigentie de santier pentru urmarirea
lucrarilor de constructii pentru modificarea infrastructurii si instalarea de statii de monitorizare (cod
CPV: 71520000-9), 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 )
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