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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 
Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze lucrări de înlocuire sisteme de închidere uși aflate la sediul 
ANCOM DR Timis, Oficiul Județean Caraș Severin. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Lucrări 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect prestarea de lucrări de înlocuire sisteme de închidere uși 
aflate la sediul ANCOM DR Timis, Oficiul Județean Caraș Severin. 
 

3. CPV: 98395000-8 

 

4. Descrierea contractului 

 

Obiectul prezentei solicitări il reprezintă prestarea de lucrări de înlocuire sisteme de închidere 2 

uși PVC cu geam termopan, montate la exterior, aflate la sediul ANCOM DR Timis, Oficiul Județean 

Caraș Severin, din Reșița, Str. 24 Ianuarie nr. 16. 

Cantități:  

- Înlocuit butuci yală – 2 bucăți 

- Înlocuit mânere uși – 2 bucăți 

- Înlocuit broaște multipunct 35x85 – 2 bucăți 

- Reglat uși – 2 bucăți 

Se vor livra toate cheile aferente butucilor înlocuiți (minim 2 chei/butuc). 

În cazul materialelor înlocuite acestea vor fi identice ca tip sau total compatibile cu cele 
montate inițial. 

    Lucrările vor fi executate îngrijit , prestatorul având obligația să păstreze curățenia și 
ordinea la locul de execuție.  

 
Direcția Regională Timiș 

Str. Horia nr.24, jud. Timiș, 300342 Timișoara, România 
Tel: 0372 845 871; Fax: 0256 471 699; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro 
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Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale 

beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia. Instruirea din punct de vedere al 

normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului 

executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme cad în sarcina exclusivă a 

prestatorului. 

           Termenul de execuție a lucrărilor: 10 zile calendaristice de la data primirii comenzii 
ferme, transmisă de către ANCOM DR Timiș. Termenul de execuție a lucrărilor se consideră 
respectat în măsura în care procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor  este 
semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen. 
 
          Perioade de garanţie solicitate:  
           Perioada de garanţie acordată lucrărilor prestate este de minim 12 (doisprezece) de 
luni şi va curge de la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă și 
calitativă a lucrărilor, în condiţiile prevăzute în comandă. 
 În perioada de garanţie: prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunile apărute din 
cauza lucrărilor prestate, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, fără 
costuri pentru ANCOM; în situaţia în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 
(zece) zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea 
defecţiunilor, prestatorul are obligaţia de a înlocui de îndată piesa/piesele defectate din cauza 
lucrărilor prestate cu alta/altele nouă/noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, 
fără a solicita costuri achizitorului; pentru lucrarea prestată Achizitorul va beneficia de o nouă 
perioadă de garanţie egală cu cea iniţială, care curge de la data reparației, respectiv de la data 
semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a lucrărilor. 

 Prezentarea propunerii financiare: Oferta prezentată în RON cu și fără TVA, va include 
toate cheltuielile ofertantului, directe și indirecte, legate de executarea lucrărilor solicitate.Preţul 
ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 
 

 
5. Valoarea estimată fără TVA: 680 Lei . 

 

6. Condiţii contract: 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către 
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, 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 de la solicitarea ANCOM. 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că lucrările prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 

Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea lucrarilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  
 

Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, 
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – 
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342. 

Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
lucrărilor.  

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 procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 
lucrărilor.  
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În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 
rezultatelor lucrărilor, 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 sau plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 
Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă 

vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv 
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) 
aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și 
pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării 
contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante 
de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.   

 

7. Condiţii de participare 

       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. 
       2. 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.  
 

Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 

8. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la 
data de 15.11.2018 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, 

ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa 
ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 15.11.2018  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 

  


