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 de expertiză tehnică de rezistență piloni în vederea instalării a 15 receptoare RF
aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație (cod CPV: 71319000-7).
Punct de contact: Direcția Achiziţii și Administrativă/Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziții
Operaționale,
Tel. 0372.845.579,
Fax: 0372.845.402,
în
atenţia:
Cătălin
CALOIU,
email: catalin.caloiu@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract/comandă: Servicii
2. Denumirea achiziţiei: servicii de expertiză tehnică de rezistență piloni în vederea instalării a
15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație,
conform cerințelor din Anexa 1 - Caietul de sarcini.
3. Cod CPV: 71319000-7
4. Descrierea contractului:
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în prestarea de servicii de expertiză tehnică de
rezistență piloni în vederea instalării a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală
cu capacități de geolocație, câte 1 (unu) receptor pe fiecare pilon menționat în tabelul de mai jos,
conform cerințelor din Anexa 1 - Caietul de sarcini.
Procedura de achiziție pentru serviciile solicitate este împărțită în 15 loturi, astfel:

Nr. lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire locație

Localitate

Județ

STPF Tulcea
PF Pardina
PF Ceatalchioi
STPF Galați

Tulcea
Pardina
Ceatalchioi
Galați

TL
TL
TL
GL

PF Giurgiulești
STPF Brăila
Bercu
Boghiș
PF Dealul Poiana Bireș
PF Șimian
PF Hinova

Galați
Brăila
Com. Lazuri
Com. Doba
Drobeta Tr. Severin
Șimian
Hinova

GL
BR
SM
SM
MH
MH
MH

1

12
13
14
15

Midia
sat victoria
Sat Odaia Manolache
OJ Satu Mare
Notă: Fiecare pilon din tabelul de mai

Midia
Com. Nufăru
Com. Vânători
Satu Mare
sus reprezintă un lot.

CT
TL
GL
SM

Operatorul economic are obligația ca în conținutul ofertei depuse să își asume cerințele minime
și obligatorii prevăzute în prezenta solicitare de oferte și în Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini - la
prezenta solicitare de oferte.
Termenul de prestare a serviciilor este de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data
semnării contractului de către ambele părţi.
Rezultatele serviciilor prestate vor fi predate beneficiarului în trei exemplare pe suport letric și
două exemplare pe suport CD sau DVD, partea scrisă în format pdf. și doc., partea desenată în format
dwg. și pdf.
Informaţiile deţinute de ANCOM necesare realizării serviciilor vor fi puse la dispoziţia
prestatorului, la solicitarea scrisă a acestuia.
Prestatorul are obligaţia să păstreze strict confidenţial orice date şi/sau informaţii furnizate de
către ANCOM, în scopul prestării serviciilor.
Termenul de răspuns al ANCOM, de la data înregistrării de către ANCOM a documentelor și până
la data confirmării de primire a răspunsului solicitat, nu intră în calculul termenului de prestare a
serviciului.
Achizitorul are obligația de a efectua demersurile necesare în vederea asigurării accesului
reprezentanților Prestatorului la locația pilonului supus expertizării tehnice de rezistență. Perioada
cuprinsă între data solicitării accesului de către Prestator și data asigurării accesului nu intră în calculul
termenului de prestare a serviciilor asumat de către Prestator.
Locul de predare a rezultatelor serviciilor prestate și de semnare a procesului-verbal
de recepție a livrabilului este sediul Direcției Regionale București din cadrul ANCOM din Municipiul
București, Strada Lucian Blaga, Nr. 4, Bl. 110, tronson 1, Sector 3.

















5. Valoarea estimata fara TVA: 107.865,00 Lei astfel:
Pentru Lotul nr. 1 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 2 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 3 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 4 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 5 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 6 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 7 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 8 – 11.515,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 9 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 10 – 11.515,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 11 – 11.515,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 12 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 13 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 14 – 6.110,00 lei, fără TVA;
Pentru Lotul nr. 15 – 6.110,00 lei, fără TVA.
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6. Condiţii contract:
Se va încheia câte un contract de servicii pentru fiecare lot (pilon) în parte.
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30
(treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.
Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de
recepție a livrabilului este semnat fără obiecțiuni până la expirarea termenului asumat.
În situaţia în care achizitorul constată existenţa unor neconcordanţe cu privire la rezultatul serviciilor
prestate, prestatorul are obligaţia de a remedia neconcordanţele semnalate de către achizitor astfel încât
să nu se depăşească termenul maxim de prestare a serviciilor oferite, fără costuri pentru achizitor.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din
prețul contractului, 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 sau altă formalitate prealabilă. 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.
Ofertantul trebuie să se angajeze că va răspunde la orice solicitare formulată în scris de către
ANCOM, în sensul lămuririi sau susţinerii celor indicate în cuprinsul livrabilelor rezultate în urma prestării
serviciilor, pe o perioadă de cel puţin 6 (şase) luni de la semnarea procesului-verbal de recepţie a
livrabilelor rezultate în urma prestării serviciilor și fără a solicita alte costuri în sarcina ANCOM. Termenul
de răspuns nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Rezultatul serviciilor prestate se recepţionează pe bază de proces-verbal de recepție la sediul
sediul Direcției Regionale București situat in Mun. București, str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl 110, tronson 1,
sector 3.
În situația în care ANCOM nu pune la dispoziția prestatorului informaţiile deţinute necesare
realizării serviciilor sau nu asigură accesul prestatorului la locația pilonului în termen de 60 (șaizeci) zile
calendaristice de la solicitarea prestatorului, contractul încetează de drept, fără costuri pentru achizitor
sau prestator.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Confidențialitate: Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor obţinute de la
ANCOM în scopul realizării studiului.
Dreptul de proprietate: Dreptul de proprietate, inclusiv toate drepturile patrimoniale de autor
asupra tuturor livrabilelor rezultate în urma prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții se
transferă de la prestator la ANCOM din momentul semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie
a livrabilului, în mod automat şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, pentru fiecare lot
în parte, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii. Propunerea financiară va fi prezentată pentru fiecare lot în parte în
conformitate cu Anexa 3.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul Direcției Regionale București din str.
Lucian Blaga, nr. 4, Bl. 110, tronson 1, sector 3, Mun. Bucuresti.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție a livrabilului.
Plata se va efectua în contul de trezorerie al prestatorului.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
In situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen
de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a livrabilului.
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In situația în care factura este primită după data recepției, ANCOM are dreptul de a efectua plata în
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți in avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare:
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 și în Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini (Anexa 2).
Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că serviciile care fac obiectul prezentei achiziții vor fi prestate de specialiști atestați
tehnico-profesional conform legislației în vigoare (Anexa 4).
8. Criterii de adjudecare:
Pentru fiecare lot în parte va fi selectată oferta depusă care îndeplineşte toate cerinţele solicitate
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 28.02.2019 (ora 16.00), prin email la adresa
catalin.caloiu@ancom.org.ro sau prin fax la nr 0372.845.402 sau prin depunere direct sau prin poştă la
Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.02.2019 (ora 16.00), nu va fi
luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte
oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De
asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ Serviciul Achiziţii
Operaționale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.04.2019.
Solicitarea de oferte, împreună cu Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4, poate fi
vizualizata pagina de Internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii
publice și în SEAP (www.e-licitatie.ro, secțiunea Documente/Publicitate-Anunțuri – Lista anunțuri
publicitare).
Notă GDPR: 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.
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Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI
Achiziția de servicii de expertiză tehnică de rezistență piloni în vederea
instalării a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu
capacități de geolocație
(15 loturi)

Caietul de sarcini face parte integrantă din Solicitarea de oferte și constituie ansamblul cerințelor
minime obligatorii pe baza cărora fiecare operator economic elaborează oferta. Cerințele impuse vor fi
considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care conține
caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.
1. Date generale: Autoritatea contractantă este Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM)
2. Obiectul achiziției: servicii de expertiză tehnică de rezistență piloni în vederea instalării a 15
receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație (15 loturi) în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului caiet de sarcini.
Serviciile solicitate sunt necesare pentru a se determina dacă structura pilonilor, cât și rezistența
acestora, permite montarea de noi elemente pe piloni, fiind necesară în acest scop efectuarea expertizei
tehnice pentru fiecare pilon.
3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
4. Descriere și cerințe minime obligatorii
4.1. Amplasament:
Amplasamentele pilonilor pentru care se dorește realizarea expertizei tehnice sunt următoarele:
Denumire
locație

Localitate

Județ

Proprietar
turn

Proprietar teren

STPF Tulcea

Tulcea

TL

PFR

PFR

PF Pardina

Pardina

TL

PFR

PFR

PF Ceatalchioi

Ceatalchioi

TL

PFR

Consiliul Local Ceatalchioi

STPF Galați

Galați

GL

PFR

PFR
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Proiectant turn

Camusat RomTelecomunicații
SRL
Camusat RomTelecomunicații
SRL
Camusat RomTelecomunicații
SRL
Trylon TSF SRL

PF Giurgiulești

Galați

GL

PFR

Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Galați

STPF Brăila

Brăila

BR

PFR

PFR

Bercu

Com. Lazuri

SM

PFR

PFR

Boghiș

Com. Doba

SM

PFR

PFR

PF Dealul
Poiana Bireș

Drobeta Tr.
Severin

MH

PFR

Romsilva Direcția Silvică MH

PF Șimian

Șimian

MH

PFR

PFR

PF Hinova

Hinova

MH

PFR

IGPR

Midia

Midia
CT
PFR
Comuna
Sat victoria
TL
ANCOM
Nufăru
Sat Odaia
Comuna
GL
ANCOM
Manolache
Vânători
OJ Satu Mare
Satu Mare
SM
ANCOM
Notă: Fiecare pilon din tabelul de mai sus reprezintă

PFR
Concesiune Consiliul Local
Nufăru până în anul 2039

Camusat RomTelecomunicații
SRL
Camusat RomTelecomunicații
SRL
Interactive
Tehnical
Services SRL
Romcon Conect
SRL
Interactive
Tehnical
Services SRL
Romcon Conect
SRL
Romcon Conect
SRL
Dual Man SRL
Plot Plan SRL

ANCOM

Plot Plan SRL

ANCOM
un lot.

Plot Plan SRL

4.2. Situația existentă:
Din totalul de 15 piloni prevăzuți mai sus, ANCOM are în proprietate 3 piloni: unul este amplasat
la sediul OJ Satu Mare din localitatea Satu Mare, unul în satul Victoria, comuna Nufăru, jud. Tulcea și
altul în satul Odaia Manolache, comuna Vânători, jud. Galați, iar restul de 12 piloni aparțin
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și sunt amplasați în localitățile prevăzute în tabelul de
mai sus. ANCOM urmărește instalarea a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală
cu capacități de geolocație, câte 1 (un) receptor pe fiecare pilon menționat în tabelul de mai sus. Acestea
vor fi montate atât pe cei 3 piloni din patrimoniul ANCOM, cât și pe 12 piloni aparținând Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră.

4.3. Servicii solicitate:
Se vor presta servicii constând în elaborarea expertizei tehnice de rezistență piloni în vederea
instalării a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație
în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Prin serviciile solicitate se propune efectuarea unei expertize tehnice de rezistență a fiecărui
pilon din tabelul de mai sus în vederea identificării posibilității de a monta noi elemente pe structura
acestora, la înălțimile dorite și testate de achizitor (receptor RF aferent sistemelor de monitorizare
spectrală cu capacități de geolocație).
Având in vedere că pe structura pilonilor sunt montate deja echipamente, este necesară
expertizarea acestora pentru a se determina dacă structura de rezistență permite noi încărcări.
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În urma corespondenței purtate cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, această
instituție a acordat aviz de principiu favorabil în vederea instalării receptoarelor RF aferente sistemelor
de monitorizare spectrală cu capacități de geolocație, dar condiționează instalarea acestora de
efectuarea expertizelor tehnice care să confirme posibilitatea instalării receptoarelor pe acești piloni.
NOTᾸ:
Prestatorul va primi din partea ANCOM câte un proiect pentru fiecare pilon, reprezentând elementele
care urmează a fi montate, precum și poziționarea acestora pe structura pilonului, proiect menit să ajute
la elaborarea expertizei tehnice și a determinării greutății și formei elementelor ce urmează a fi montate
pe structura pilonilor.
4.4. Alte cerințe obligatorii și precizări:
- Expertiza tehnică trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind

verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a
construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin H.G. nr. 395/1995, cu

modificările și completările în vigoare, precum și cu prevederile tuturor actelor normative și
reglementărilor tehnice incidente în vigoare.
- Expertiza tehnică va cuprinde analiza stării pilonului și concluziile rezultate în urma realizării expertizei.
- În cadrul expertizei tehnice rezultate în urma prestării serviciilor se va prezenta posibilitatea sau nu
de montare a noi elemente și analiza detaliată a acestora, din punct de vedere tehnic, al sustenabilității
și riscurilor, inclusiv prezentarea opțiunii recomandate.
- Serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de specialiști atestați tehnico-profesional conform
legislației în vigoare.
- Prestatorul are obligaţia de a stabili soluţiile tehnice care să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă, siguranţă în exploatare în conformitate cu reglementările tehnice, standardele şi
normativele din domeniu în vigoare.
- 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 sau susţinerii celor indicate în
cuprinsul livrabilului rezultat în urma prestării serviciilor, pe o perioadă de cel puţin 6 (şase) luni de la
semnarea procesului-verbal de recepţie a livrabilului. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 10
(zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Pentru realizarea expertizei tehnice, prestatatorul are obligația să efectueze vizita pe teren la locațiile
pilonilor. Prestatorul trebuie să anunţe cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte, la nr. telefon 0732
005 616 persoană de contact șef serviciu: Claudiu Mircea Grama sau e-mail:
claudiu.grama@ancom.org.ro, intenţia de a vizita locaţia.
Beneficiarul serviciilor de expertiză se obligă să asigure accesul în locații pentru vizita pe teren a
specialiștilor atestați.
5. Termen de prestare:
Termenul de prestare a tuturor serviciilor este maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de
la data semnării contractului de către ambele părți.
Se va încheia un contract de servicii pentru fiecare lot (pilon) în parte.
Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de
recepție a livrabilului este semnat fără obiecțiuni până la expirarea termenului asumat.
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În situaţia în care achizitorul constată existenţa unor neconcordanţe cu privire la rezultatul
serviciilor prestate, prestatorul are obligaţia de a remedia neconcordanţele semnalate de către achizitor
astfel încât să nu se depăşească termenul maxim de prestare a serviciilor oferite, fără costuri pentru
achizitor.
Informaţiile deţinute de ANCOM necesare realizării serviciilor vor fi puse la dispoziţia
prestatorului, la solicitarea scrisă a acestuia.
Prestatorul are obligaţia să păstreze strict confidenţial orice date şi/sau informaţii furnizate de
către ANCOM, în scopul prestării serviciilor.
Termenul de răspuns al ANCOM, de la data înregistrării de către ANCOM a documentelor și până
la data confirmării de primire a răspunsului solicitat, nu intră în calculul termenului de prestare a
serviciului.
Achizitorul are obligația de a efectua demersurile necesare în vederea asigurării accesului
reprezentanților Prestatorului la locația pilonului supus expertizării tehnice de rezistență. Perioada
cuprinsă între data solicitării accesului de către Prestator și data asigurării accesului nu intră în calculul
termenului de prestare a serviciilor asumat de către Prestator.
6. Locul de predare: rezultatele serviciilor prestate și semnarea procesului-verbal de recepție a
livrabilului se vor face la sediul Direcției Regionale București, situat în Mun. București, str. Lucian Blaga,
nr. 4, Bl. 110, tronson 1, sector 3.
Documentația completă (parte scrisă și desenată, inclusiv calcule) se va preda în trei exemplare
pe suport letric și două exemplare pe suport CD sau DVD, partea scrisă în format pdf și doc, partea
desenată în format dwg și pdf.
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia de servicii de expertiză tehnică de rezistență piloni
în vederea instalării a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu
capacități de geolocație (cod CPV: 71319000-7), Lotul nr. ........., 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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Anexa nr. 3
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

Pentru Lotul nr. ........

PROPUNERE FINANCIARĂ*

Nr. Lot

Denumire
locație

Localitate

Județ

Preț total
Lei, fără TVA

Preț total
Lei, cu TVA

Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.

Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

*Notă. În situația în care un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi acesta va prezenta atât
propunerea tehnică cât și propunerea financiară separat pentru fiecare lot ofertat în parte.
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Anexa nr. 4
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 achiziţia de servicii de expertiză tehnică de rezistență piloni în vederea
instalării a 15 receptoare RF aferente sistemelor de monitorizare spectrală cu capacități de
geolocație (cod CPV: 71319000-7), Lotul nr. ........., organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 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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