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,
intenţionează să achiziţioneze servicii constând în elaborarea unui studiu de fezabilitate
pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în comuna
Sânpetru, județul Brașov (cod CPV: 79314000-8).
- Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel. +40 372845621/341;
- În atenţia: Elena TURCATA sau Izabela NASTASE, E-mail: elena.turcata@ancom.org.ro sau
izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract de servicii având ca obiect prestarea de servicii constând în elaborarea unui studiu de

fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în comuna
Sânpetru, județul Brașov, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei
solicitări.

3. CPV: 79314000-8
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziției constau în elaborarea studiului de fezabilitate
pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în comuna Sânpetru, județul
Brașov, conform prevederilor legale în vigoare și a cerințelor menționate în Anexa nr. 1 – Caietul
de sarcini. De asemenea, se va realiza și tema de proiectare a obiectivului de investiție
menționat mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Studiul de fezabilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu prevederile H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toate informațiile, studiile, avizele etc prevăzute
în actul normativ sus menționat. Prestatorul se va ocupa de obținerea certificatului de
urbanism, precum și a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM,
și va elabora documentaţiile necesare pentru obţinerea acestora conform prevederilor legale.
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În cuprinsul devizului parte componentă a studiului de fezabilitate nu se vor aloca
sume pentru organizarea procedurilor de achiziție (pct. 3.6). și consultanță (3.7).
Locul de predare a rezultatelor serviciilor prestate este sediul Autoritații Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București.
Numărul de exemplare ce se vor preda ANCOM: 3 (trei) exemplare pe hârtie şi 2(două)
exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi doc., partea desenată în format
dwg. şi pdf.).
Studiul de fezabilitate elaborat sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea ANCOM în
timpul și după finalizarea prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de acesta
fără un acord scris emis în prealabil de ANCOM. La momentul semnării procesului-verbal de
recepţie are loc, în mod automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul
exclusiv al dreptului de proprietate şi a tuturor celorlalte drepturi, incluzând orice drepturi
patrimoniale de autor, către achizitor asupra studiului de fezabilitate, incluzând aici şi dreptul de
utilizare asupra materialelor folosite. Achizitorul va avea dreptul exclusiv şi nelimitat de a utiliza,
multiplica şi/sau modifica, etc., studiul de fezabilitate, aşa cum crede de cuviinţă.
Pentru elaborarea corectă a ofertei privind elaborarea Studiului de fezabilitate privind
realizarea lucrărilor de împrejmuire teren SITE Lempes, situat în com Sanpetru,
județul Brasov, precum și temei de proiectare a obiectivului de investiție, orice ofertant
interesat poate efectua vizita în teren la site-ul Lempes situat în com Sanpetru, județul
Brasov în urma unei programări telefonice la numărul de telefon 0732005423, persoană de
contact Dorin Niculescu, sef Oficiul Judetean Brasov.
Termenul maxim de prestare a tuturor serviciilor: maxim 60 (șaizeci) de zile
calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.
În vederea întocmirii ofertei se vor avea în vedere și următoarele cerințe obligatorii:
a)
În realizarea studiului de fezabilitate se vor respecta toate standardele, normele și
reglementările incidente, în vigoare la momentul realizării studiului de fezabilitate în domeniul
construcțiilor;
b)
Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor obținute de la ANCOM
în vederea realizării studiului de fezabilitate;
c)
Oferta tehnică va conține angajamentul explicit al prestatorului referitor la
asumarea responsabilității pentru conținutul studiului de fezabilitate, în acord și cu
toate standardele, normele și reglementările incidente, în vigoare la momentul realizării studiului
de fezabilitate în domeniul construcțiilor. În acest sens, Prestatorul trebuie să se angajeze că,
fără a solicita alte costuri în sarcina achizitorului, va răspunde la orice solicitare formulată în scris
de către ANCOM, în sensul lămuririi, susținerii și/sau, dacă este cazul, corectării și/sau completării
celor indicate în cuprinsul studiului de fezabilitate, incluzând, fără limitare, și solicitările în ceea ce
privește caietul de sarcini, în situația derularii procedurii și evaluarii ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și executare a
lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în comuna Sânpetru, județul Brașov. Termenul
de răspuns nu poate fi mai mare de 2 (două) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM;
d)
Prestatorul are obligația să actualizeze/modifice studiul de fezabilitate, inclusiv să
actualizeze Devizul General ori de câte ori este necesar, în mod justificat și în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 907/2016, fără costuri în sarcina achizitorului.
5. Valoarea estimată fără TVA: 7.000,00 Lei.
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6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de realizare a studiului de fezabilitate, termen care nu
trebuie să fie mai mare de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de
către ambele părţi.
Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal
de recepție este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind achizitiile publice, la încheierea contractului
prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie - 10% din valoarea
totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea
contractului de către ambele părţi.
Garanția de buna execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (3), lit.a)
din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, în termen de 14 zile de la data
finalizării tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data
pretenții asupra ei;
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, prestatorul se obligă să plătească achizitorului
penalităţi de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în
întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora
nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
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
contractului.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe 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, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 2.
Condiții de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul
deschis de către acesta la Trezorerie.
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de
recepţie. Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de
ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție.
În situatia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal
de recepţie, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data
primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans și/sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Pentru depăşirea termenului de plată, ANCOM va datora penalităţi de 0,15% din suma
rămasă neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.
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7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea prestatorului: Se vor prezenta:
- 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, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se
menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al
căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească
condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 3);
- în copie, o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe
parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în
domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul
Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și
acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 4).
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta şi
care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai
scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea
documentelor solicitate prin prezenta.
În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condiṭiile solicitate prin prezenta,
ANCOM va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr.
395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această
ofertă care are preṭul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în
catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor
solicitate prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care
îndeplineṣte toate cerinṭele solicitate prin prezenta.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Studiu de fezabilitate Lempeș”,
până la data de 18.06.2018.
Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în
SEAP sub alta denumire decât cea de „Studiu de fezabilitate Lempeș” sau după data de
18.06.2018 nu vor fi luate în considerare.
După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea
acesteia prin fax la nr. +40 372.845.402 sau pe e-mail la adresa: elena.turcata@ancom.org.ro
sau izabela.nastase@ancom.org.ro.
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Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform
celor de mai sus.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 18.08.2018.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice și în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro,
secţiunea Publicitate-Anunţuri.
Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4.
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Anexa nr. 1
CAIET DE SARCINI

Studiu de fezabilitate privind realizarea lucrărilor de împrejmuire teren SITE Lempeș,
situat în comuna Sânpetru, județul Brașov

Caietul de sarcini face parte integrantă din Solicitarea de oferte şi constituie ansamblul
cerinţelor minime obligatorii pe baza cărora fiecare operator economic elaborează oferta.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din
Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi
considerată neconformă şi va fi respinsă.
1. DATE GENERALE:
Autoritatea contractantă: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM).
Denumire obiectiv: Studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren
site Lempeș, situat în comuna Sânpetru, județul Brașov.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII:
Serviciile care fac obiectul achiziției, constau în elaborarea unui studiu de fezabilitate,
privind Lucrările de construcție gard la SITE Lempeș, jud. Brașov , conform prevederilor
legale în vigoare și a cerințelor menționate în prezentul Caiet de sarcini.
De asemenea, se va realiza și tema de proiectare a obiectivului de investiție menționat
mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.
4.
5.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT
CPV : 79314000-8
VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA A SERVICIILOR DE PROIECTARE: 7,000.00
RON

6.

NECESITATE ȘI OPORTUNITATE:

Studiul de fezabilitate este necesar ȋn vederea obtinerii documentatiei si avizelor necesare
construirii unei imprejmuiri de protectie pentru SITE Lempes, jud Brasov.
7.

DESCRIEREA ACHIZIŢIEI:
A. Descriere şi cerinţe minime obligatorii:
a) Amplasament: teren înscris în CF nr.25, nr top.966/2/2, com Sânpetru, jud Brașov.
- Latitudine: 45°43'0,7"N;
- Longitudine: 25°39'13"E;
- Cota teren: 658 m;
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b) Situaţia existentă:
Prin Hotarârea nr.19 din 31.03.2014 a Consiliului Local Sânpetru se atribuie dreptul de
folosință gratuită a terenului înscris în CF nr.25 Sânpetru, nr. top. 966/2/2, proprietatea comunei
Sânpetru, jud Brașov, pe durata existentei construcțiilor în beneficiul ANCOM. Terenul este
extravilan situat în partea de nord-est a localitatii Sânpetru pe Dealul Lempeș. Pe acest teren,
conform autorizației de Construire nr.31/12.04.2001 s-a construit Statia fixă destinată monitorizării
spectrului de frecvente radioelectrice, stația fiind amplasată pe o suprafață de 60 mp, suprafață
înconjurată pe toate laturile cu gard de sârmă cu înăltime de aproximativ 2,20 m și supraînălțat cu
un val de sârmă ghimpată. Restul terenului până la 300 mp nu este prevăzut cu împrejmuire cu
gard.
c) Detalii tehnice/elemente constructive
Se dorește împrejmuirea celor patru laturi ale terenului astfel:
- latura de Sud, având o lungime de 24,4 m.
- latura de Nord, având o lungime de 25,0 m
- latura de Est, având o lungime de 11,90 m.
- latura de Vest, având o lungime de 11,80 m.
Gardul metalic va fi prevăzut cu porti metalice cu deschidere culisantă actionata electric si
manual pentru acces pe proprietate, pe latura de Est cu o deschidere de aproximativ 4,5 m
Gardul metalic va avea următoarele caracteristici:
 Împrejmuirease va realiza perimetral, pe toate cele patru laturi, terenul fiind în suprafață de
300 mp.
 Gardul se va construi pe soclu din beton pe toată lungimea, în care se vor fixa stâlpi metalici.
 Între stâlpi se vor monta panouri din sârmă bordurată.
Caracteristici tehnice minimale:
- panouri gard metalic bordurat: H min - 2.00 m; L max - 2.5 m;
- diametrul sârmei min - 5.0 mm;
- acoperire: zincat;
- stâlpi metalici pentru gard cu capace și elemente de fixare;
- porți metalice zincate cu deschidere culisantă acționată electric și manual;
- gardul va fi prevăzut cu o supraînălțare pe toată lungimea, inclusiv pe porți, cu role de sârma
ghimpată tip NATO, min 40 cm;
- soclu continuu din beton armat:
 fundarea în pământ de min 40 cm;
 soclul (deasupra pamantului) de min 30 cm;
 lățime soclu – min 25 cm, armat cu 2 rânduri de plasă sudată.
B. Alte cerinţe minime obligatorii şi precizări:
Studiul de fezabilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toate informațiile, studiile, avizele, etc. prevăzute în
actul normativ sus menționat. Prestatorul se va ocupa de obținerea certificatului de
urbanism, în numele și pe seama ANCOM și va elabora documentaţiile necesare pentru
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obţinerea avizelor şi acordurilor legale specificate în certificatul de urbanism, precum şi orice altă
documentaţie care este necesară şi obţinerea acestora, în numele şi pe seama ANCOM.
De asemenea, prestatorul va realiza și tema de proiectare a obiectivului de investiție
menționat mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În realizarea studiului de fezabilitate se vor respecta toate standardele, normele și
reglementările incidente, în vigoare la momentul realizării studiului de fezabilitate în domeniul
construcțiilor.
Prestatorul va avea obligația de a actualiza/modifica studiul de fezabilitate, inclusiv să
actualizeze Devizul General ori de câte ori este necesar, în mod justificat și în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 907/2016, fără costuri în sarcina achizitorului.
8. Termenul de prestare a tuturor serviciilor: maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la
data semnării contractului de către ambele părţi.
Rezultatul serviciilor se recepționează pe bază de proces-verbal de recepție.
Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de
recepție este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Studiul de fezabilitate elaborat sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea ANCOM în
timpul și după finalizarea prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de acesta
fără un acord scris emis în prealabil de ANCOM.
Documentaţia completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 3 (trei)
exemplare pe hârtie şi 2(două) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi
doc., partea desenată în format dwg. şi pdf.).
9. Locul de predare a rezultatelor serviciilor prestate este sediul Autoritații Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București.
Pentru elaborarea corectă a ofertei privind elaborarea Studiului de fezabilitate privind
realizarea lucrărilor de împrejmuire teren SITE Lempes, situat în com Sânpetru,
județul Brasov, precum și temei de proiectare a obiectivului de investiție, orice ofertant
interesat poate efectua vizita în teren la site-ul Lempes situat în com Sânpetru, județul
Brasov în urma unei programări telefonice la numărul de telefon 0732005423, persoană de
contact Dorin Niculescu, sef Oficiul Judetean Brasov.
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile
precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în elaborarea unui

studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în
comuna Sânpetru, județul Brașov (cod CPV: 79314000-8), organizată de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta
prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 3
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în elaborarea unui

studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în
comuna Sânpetru, județul Brașov (cod CPV: 79314000-8), organizată de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că
serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror
angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care îndeplinesc condițiile
prevăzute de legislația în vigoare.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 4
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementările obligatorii în domeniul mediului, social
și al relațiilor de muncă
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit
________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în elaborarea unui
al

studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire teren site Lempeș, situat în
comuna Sânpetru, județul Brașov (cod CPV: 79314000-8), organizată de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul
derulării contractului care face obiectul prezentei achiziții vom respecta reglementările obligatorii în
domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii
Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile
internaționale în aceste domenii
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării:______________.

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată )
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