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, Direcţia Teritorială Iaşi cu
sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Lucrări de reparații geamuri
sediul OJ Neamț (cod CPV: 45453100-8). Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții
Regionale Iași, Tel. 0372.845.172 sau 0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în atenţia: Elena OANCEA,
email: elena.oancea@ancom.org.ro
1. Tip anunt: Cumparare directa
2. Tip contract: Lucrări
3. Denumira achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de Lucrări de reparații geamuri
sediul OJ Neamț
4. CPV: 45453100-8
5. Descrierea contractului
Cap. A. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: îl constituie executarea lucrărilor de reparaţie
geamuri sediul OJ Neamț
Denumirea obiectivului: Autoritatea Naţională pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţii –
Oficiul Judetean NEAMT
Amplasament: sediul OJ Neamț, municipiul Piatra Neamț, Bd. Decebal, nr. 15, bl. C1, parter.
Cap. B. SITUAŢIA EXISTENTĂ:
Tâmplăria de aluminiu/PVC existentă nu realizează o etanșare perfectă împotriva pătrunderii
umezelii și a prafului din exterior.
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:
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Lucrările se vor efectua pe baza normativelor în vigoare, cu respectarea prescripțiilor tehnice ale
producătorilor.
Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță,
siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității, etc., în conformitate cu
reglementările tehnice, standardele, normele, și normativele interne în vigoare.
Pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, executantul are obligația de a
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita și retrage orice
utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale și de a aduna și îndepărta de pe șantier
deșeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
Executantul va consulta Achizitorul pentru materialele ce urmează să le achizitioneze si să le
folosească la executia lucrării. Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele
puse în opera și le va anexa la factura finală. Lucrarea se va executa îngrijit şi de bună calitate
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.
Se va avea în vedere faptul toate lucrările se vor executa în regim ,,sub exploatare”.
Pentru operatiunea de inlocuire a sticlei de geam cu un panou de plastic, suprafața geamului fiind
cea de 2,5073 mp, se va avea în vedere faptul că dacă se vor produce deteriorări sau distrugeri
ale pereților, aceștia trebuiesc aduși la forma inițială (pereți despărțitori de rigips, glet, var, etc).
Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentelor și
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnologice, procedeele tehnologice 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, 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.
NOTA 1: ANCOM nu va pune la dispoziția executantului nici un reper tehnic (ansamblu, subansamblu,
prelungitoare, elemente de susținere și fixare, instrumente pentru lucrări de tencuire și zugrăvire, etc.)
care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea lucrărilor.
NOTA 2: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii şi pot cere lămuriri,
prin solicitare de clarificări. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor
dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile efectuate de către ofertant
(ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate ofertantului (ofertanţilor).
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6. Valoarea estimata fara TVA 3.174,00 Lei
7. Condiţii contract
Termenul de prestare a tuturor serviciilor: Termenul maxim de prestare a tuturor
serviciilor este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii predării
amplasamentului.
Obligațiile prestatorului se consideră îndeplinite după recepția fără obiecțiuni a rezultatelor tuturor
lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
Pentru depășirea termenului de prestare a serviciilor, prestatorul va datora penalități de 0,15 % din
valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații,
penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute din preț, fără vreo formalitate de punere în întârziere.
Penalitățile care nu pot fi deduse din preț vor fi plătite de prestator în termen de 10(zece) zile de la
solicitarea ANCOM.
I.Garanția
Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție la
terminarea lucrărilor sau dacă este cazul de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul verbal
de recepție de la terminarea lucrărilor.
Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 zile lucrătoare de la notificare, fără
costuri pentru autoritatea contractantă.
Prezentarea propunerii financiare: Oferta prezentată în LEI cu și fără TVA, va include toate
cheltuielile ofertantului, directe și indirecte, legate de executarea lucrărilor solicitate, transportul
materialelor necesare efectuării lucrărilor precum și a materialelor rezultate în urma lucrărilor de înlocuire
și reparații, profitul ofertantului și toate cheltuielile acestuia cu salariile și asimilatele acestora.
Oferta se va prezenta sub forma unui deviz in articole comasate conform Anexa 3.
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. (Anexa 4)
Conditii de plată: 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.
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.
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.
8. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului:
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1. In copie certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul competent teritorial, având înscrisă de către reprezentantul operatorului economic mentiunea
„Informatiile cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. Din
certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC;
2. Certificat de înmatriculare la registrul comerțului
Notă: Se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea
certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online
InfoCert, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
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. Transmiterea ofertei:Transmiterea ofertei se va face până la data de 06.09.2016 inclusiv,
prin publicare in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro). După publicarea ofertei in catalogul
electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax: 0232/219338; sau prin email la adresa
elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de contact: Elena OANCEA, telefon: 0372845172 sau
0732005703.
Anexe la prezenta solicitare: Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa nr. 4.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)
Lucrări de reparații solicitate:
C.1. Reparații geamuri
Nr.
crt.

Denumire

Descriere lucrări

1

Reparații sistem de închidere
oscilobatant, geamuri pe tâmplărie
din aluminiu pentru 2(două)
geamuri din aluminiu

Se va înlocui sistemul de închidere (balamale)
tip sistem oscilobatant pe tâmplărie din aluminiu, la
două geamuri din aluminiu, culoare albă.
Dimensiuni: 1,55m(h)X0,72m(l) și suprafața de
1,2 mp.
Sistem de închidere oscilobatant (2 direcții).

2

Reparații feronerie pentru
2(două) geamuri aluminiu
Reparații chedere (garnituri)
pentru 2 (două) geamuri aluminiu

Se va înlocui feroneria în totalitate (mânere,
broaște, tije, accesorii), la două geamuri.
Se vor înlocui chederele (garniturile) de etanșare
a geamurilor, atât pe lungimea ramei de închidere
a geamurilor cât și pe circumferința geamurilor
care se deschid, pe o lungime totală de 18,4 ml.
Se vor înlocui blocatorii (opritori) defecți, în
număr de 4 bucăți per geam, 8 bucăți în total.
Se va înlocui feroneria în totalitate (mânere,
broaște, tije, accesorii)
Dimensiuni:
1,36m(h)X0,71m(l), sup. de 1mp – 2 buc;
1,36m(h)X0,77m(l), sup.de 1,1mp –1 buc;
1,36m(h)X0,81m(l), sup. de 1,1mp–1 buc.

3

4
5

6

Reparații blocatori (opritori)
pentru 2(două) geamuri aluminiu
Reparații feronerie pentru
4(patru) geamuri PVC

Înlocuire chedere (garnituri)
pentru 6(șase)
geamuri PVC

Se vor înlocui chederele (garniturile) de etanșare
a celor 6 geamuri, atât pe lungimea ramei de
închidere a geamurilor cât și pe circuferința
geamurilor care se deschid, pe o lungime totală de
51 ml.
Dimensiuni:
1,36m(h)X0,73m(l), sup. de 1mp – 2 buc;
1,36m(h)X0,71m(l), sup. de 1mp – 2 buc;
1,36m(h)X0,77m(l), sup.de 1,1mp –1 buc;
1,36m(h)X0,81m(l), sup. de 1,1mp–1 buc.

5

7
8
9

Reparații blocatori (opritori)
pentru 6(șase) geamuri PVC
Demontare sticlă geam în
suprafață de 2,5073 mp
Montare panou plastic geam, în
suprafață de 2,5073 mp

Se vor înlocui blocatorii defecți, în număr de 18
bucăți, la toate geamurile (3 bucăți per geam)
Se va înlătura sticla existentă.
Se va înlocui sticla cu panou plastic.

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 pentru Lucrări de reparații geamuri sediul OJ Neamț (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,
_________________________
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Anexa 3
Prezentarea ofertei financiare

Nr.
crt.

Denumire

1

Reparații sistem de închidere
oscilobatant, geamuri pe tâmplărie
din aluminiu pentru 2(două) geamuri
din aluminiu
Reparații feronerie pentru 2(două)
geamuri aluminiu
Reparații chedere (garnituri) pentru
2(două) geamuri aluminiu
Reparații blocatori (opritori) pentru
2(două) geamuri aluminiu
Reparații feronerie pentru 4(patru)
geamuri PVC
Înlocuire chedere (garnituri) pentru
6 (șase) geamuri PVC
Reparații blocatori (opritori)
pentru 6(șase) geamuri PVC
Demontare sticlă geam în suprafață
de 2,5073 mp
Montare panou plastic geam, în
suprafață de 2,5073 mp
TOTAL FĂRĂ TVA (LEI)
TVA (LEI)
TOTAL INCLUSIV TVA (LEI)
VALOARE TOTALĂ INCLUSIV
TVA (LEI) (MATERIALE
+MANOPERĂ)

2
3
4
5
6
7
8
9

Valoare materiale
(fără TVA)
LEI

Data completării: ___________

OFERTANT,
_________________________

7

Valoare manoperă
(fără TVA) LEI

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 pentru Lucrări de reparații geamuri sediul OJ Neamț (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)
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