În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM),
cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să
achiziționeze lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (D.R.Timiș)/ANCOM înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5).
1.Punct de contact: Direcția Achiziții și Contractări/Departamentul Achiziții/ Serviciul Investiții.
În atenția: Mariana URSU, e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro, Tel.: +40 372845399, Fax: +40
372845402.
2.Tip anunț: Cumpărare directă
3.Tip contract: Lucrări
4.Denumirea: Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DR Timiș)/ANCOM –
înlocuire uși, ferestre și articole conexe
5.CPV : 44221000-5 – Ferestre, uși și articole conexe (Rev.2)
6.Descrierea contractului:
6.1. INFORMAŢII GENERALE:
1. Amplasament/Locație/Locul de execuție a tuturor lucrărilor: sediul Direcției
Regionale Timiș/ANCOM din Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24.
2. Situaţia existentă:
Direcția Regională Timiș (DRT) a ANCOM își desfășoară activitatea într-un imobil, aflat în
proprietate. Imobilul are un regim D+P+E+M și a fost dotat din construcție (1995) cu tâmplărie
de lemn multistratificat cu geamuri termopan care s-a deteriorat după 20 de ani de exploatare.
Se urmărește înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.
6.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR SOLICITATE:
6.2.1.

DATE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
1. Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei:
Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei din lemn multistratificat cu
geamuri termopan cu tâmplărie de aluminiu sunt următoarele:
- Demontarea tâmplăriei existente, evacuarea acesteia;
- Pregătirea golurilor pentru montaj;
- Montarea tâmplăriei de aluminiu;
- Montarea pervazelor de interior;
- Montarea pervazelor de exterior, din aluminiu vopsit electrostatic și cu capace din pvc;
- Reparații ale glafurilor;
- Demontarea și remontarea jaluzelelor orizontale pe tâmplăria de aluminiu;
- Culoarea tâmplăriei va fi maro închis.
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2. Specificații tehnice minime obligatorii pentru tâmplărie și accesorii:

●Tâmplăria:

Tâmplăria realizată cu profile de aluminiu va avea obligatoriu rupere de punte termică.
Profilele de aluminiu vor avea la interior fibra de carbon și suprafața protejată împotriva
coroziunii prin anodizare sau vopsire în câmp electrostatic conform standardelor. Toate părțile
aflate în contact cu mediul exterior trebuiesc vopsite electrostatic.
Profilele vor fi prevăzute cu cel puțin 5(cinci) camere de izolare termică, cu adâncimea de
construcție de minim 76 mm.
Izolaṭia - pentru ruperea punṭii termice: poliamida ranforsată cu fibră de sticlă;
Grosimea pereṭilor exteriori ai profilelor va fi de minim 2 mm;
Îmbinările de colṭ ṣi teurile vor fi prevăzute cu piesele de stabilitate specifice sistemului;
Asamblările de colṭ vor fi etanṣate cu adezivul adecvat;
La montajul în golurile de zidărie, pentru o mai bună etanṣare se vor utiliza garnituri
perimetrale pe conturul exterior al tocului;
Componentele din oṭel, cu excepṭia celor din inox, vor fi zincate;
Tâmplăria realizată cu profile de aluminiu, va fi armată la interior cu profile metalice;
Sprosurile utilizate pentru noua tâmplărie vor păstra aspectul tâmplăriei existente din lemn
multistratificat.
Elementele de fixare ale ferestrelor în golul de zidărie trebuie să fie protejate împotriva
procesului de oxidare (prin cadmiere, zincare, etc.). Selectarea mijloacelor de fixare se va face în
funcție de tipul de zidărie: cărămidă.

●Feroneria: tip PVC.
●Geamuri:

Elementele de tâmplărie vor fi prevăzute cu geam termoizolant executat din sticlă float,
dispusă în trei straturi Low-E+F4+Low-e solar.
In camerele interioare a geamurilor termopan va fi injectată o protecție termică pe bază
de argon.
Geamurile tri-pan care vor fi montate la parterul si demisolul clădirii vor fi prevăzute cu
folie antiefracție, iar geamurile de la arhivă vor fi prevăzute cu folie antitermică.
●Folia antiefracṭie, cu montare pe interior:
Folia antiefracṭie trebuie să întrunească următoarele reglementări în domeniu ṣi specificaṭii
tehnice:
- să corespundă standardului SR EN 356 care reglementează nivelul de siguranṭă a
suprafeṭelor vitrate din punct de vedere al protecṭiei bunurilor;
- să fie în conformitate cu Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
- să fie clară, transparentă min. 80%;
- structura materialului să fie din min. 2 straturi;
- grosimea foliei min. 200 microni;
- rezistenṭă la solvenṭi chimici ṣi acizi;
- rezistentă împotriva zgărierii.

● Folia antitermică, cu montare pe interior:

Folia antitermica - specificatii tehnice
- să fie transparentă de 100% ;
- să nu distorsoneze imaginea;
- să dispună de un strat de antizgâriere foarte eficient;
- să se poată aplica pe interiorul geamurilor;
- să fie certificată SR EN 356 şi agreată în România.

●Performanțe:

Coeficientul de izolare termică minim a profilului – EN ISO 10077-2 Uf= 0,98W/m²K;
Coeficient termic minim pentru sticlă UW 0,06 W/ m²K;
Permeabilitate la aer – EN12207: clasa 4;
Permeabilitate la apă – EN 12208: Clasa E900;
Rezistență la încărcare din vânt – EN 12210: clasa C4/C5;
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Să fie certificate din punct de vedere al izolării termice, închiderilor, coeficientului termic,
permeabilitatea la aer și la apă conform normelor europene in vigoare;
Atenuare fonică mai mare de 30dB;
Închidere cu cremoane (feronerie din oțel), garantate la minimum 15000 de cicluri închis/deschis.
3. Principalele aspecte privind montajul:

A. Detaliile de execuție a ferestrelor, dimensiunile ṣi cantităṭile acestora se
regăsesc în Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte.


Suprafața totală estimată: 132,55 mp.

B. Dimensiunile ṣi cantităṭile pervazelor exterioare, din Al., vopsite electrostatic,
după cum urmează:
 Lungime pervaz 800mm-14 buc
 Lungime pervaz 2400mm-3 buc
 Lungime pervaz 3030mm-1 buc
 Lungime pervaz 1150mm-2 buc
 Lungime pervaz 550mm-3 buc
 Lungime pervaz 1800mm-3 buc
 Lungime pervaz 2500mm-1 buc
 Lungime pervaz 1500mm-1 buc
 Lungime pervaz 1510mm-1 buc
 Lungime pervaz 5100mm-1 buc
 Lungime pervaz 1200mm-2 buc
 Lungime pervaz 4500mm-2 buc
 Lungime pervaz 1600mm-1 buc
 Lungime pervaz 2200mm-1 buc
 Lungime pervaz 2000mm-1 buc
 Lungime pervaz 1000mm-1 buc
 Lungime pervaz 1750mm-1 buc
 Lungime pervaz 1400mm-1 buc
 Lungime pervaz 8830mm-1 buc

Lungime totală pentru pervazele exterioare: 71,57 ml.



Capace din aluminiu (Al.): 82 buc.

C. Dimensiunile ṣi cantităṭile pervazelor interioare, din PVC, după cum urmează:
 Lungime pervaz 800mm-14 buc
 Lungime pervaz 2400mm-3 buc
 Lungime pervaz 3030mm-1 buc
 Lungime pervaz 1150mm-2 buc
 Lungime pervaz 550mm-3 buc
 Lungime pervaz 1800mm-3 buc
 Lungime pervaz 2500mm-1 buc
 Lungime pervaz 1500mm-1 buc
 Lungime pervaz 1510mm-1 buc
 Lungime pervaz 5100mm-1 buc
 Lungime pervaz 1200mm-2 buc
 Lungime pervaz 4500mm-2 buc
 Lungime pervaz 1600mm-1 buc
 Lungime pervaz 2200mm-1 buc
 Lungime pervaz 2000mm-1 buc
 Lungime pervaz 1000mm-1 buc
 Lungime pervaz 1750mm-1 buc
 Lungime pervaz 1400mm-1 buc
 Lungime pervaz 8830mm-1 buc

Lungime totală pentru pervazele interioare: 71,57 ml.
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Nota 1: 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 neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului
(ofertanţilor).

Nota 2: Pentru întocmirea ofertei ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul, pot face

observații și pot cere lămuriri, prin solicitare de clarificări. Orice alte pretenţii ulterioare sunt nule
şi nu vor fi luate în considerare.
Vizita amplasamentului va fi efectuată în urma unei programări - persoană de contact: Ramona
HUMIȚA - telefon +40732005927 sau e-mail: ramona.humita@ancom.org.ro.

6.2.2.
ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
Executantul are obligația de a astupa și finisa golurile de montare rezultate în urma
înlocuirii tâmplăriei.
Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de către
executant în timpul execuției lucrărilor.
Dacă montarea tocurilor ṣi a pragurilor impune spargerea peretelui pe laterale, atunci se
vor realiza lucrări de reparații zidărie atât la interior, cât ṣi la exteriorul imobilului.
Molozul rezultat în urma spargerii peretelui va fi evacuat de executant.
Executantul va asigura punerea în operă a lucrărilor cu personal calificat și instruit în
executarea lucrărilor din această categorie.
Poziția la montaj va fi, pe cât posibil, cea a tâmplăriei existente.
Se interzice realizarea de punți termice la montaj.
Se vor monta numai acele profile de tâmplărie pentru care s-a prezentat documentația
tehnică corespunzătoare.
Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu materiale adecvate.
Se va realiza o etanșare perfectă împotriva pătrunderii umezelii și a prafului din exterior.
Sistemele de îmbinare între panouri și prinderile panourilor de structurare-rezistență,
trebuie să preia mișcările accidentale și dilatările care pot apărea, etanșarea zonei de îmbinare se
va face cu benzi elastice hidroizolante.
Montarea glafurilor se va face după pregătirea suprafețelor în scopul eliminării
denivelărilor pentru a asigura orizontalitatea glafurilor și vor fi prevăzute pante în secțiune
transversală pentru scurgerea apei la glafurile de exterior.
Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform normelor și
normativelor în vigoare și instrucțiunilor producătorului.
Se va proteja tâmplăria pe parcursul efectuării celorlalte lucrări de finisaj până la recepția
finală cu folii de polietilena astfel încât să nu se murdărească sau deterioreze.
În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările
executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos.
Toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului.
Obligaţia pentru execuţia lucrărilor asumate de către executant se consideră îndeplinită în
momentul semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
6.3.

CERINȚE GENERALE PENTRU EXECUTANT:

●Standarde și normative de respectat:

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare.
Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
Norme și standarde tehnice ANFPR, PPTT, atestate personal calificat, etc.

●Măsuri de siguranță, sănătate și protecția muncii:
Executantul se obligă:
- Să execute lucrările de reparaţii în conformitate cu respectarea cerinţelor tehnice impuse
de normativele, metodologiile şi instrucţiunile în vigoare, precum şi cu respectarea
standardelor tehnice în vigoare.
- Să evacueze deșeurile și resturile materiale rezultate din execuția lucrării.
- Să supravegheze execuţia lucrărilor.
- Să asigure forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte
obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor
care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca
acestea să corespundă cerinţelor solicitate.
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-

-

Să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident.
Executantul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu.
Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare
ale beneficiarului, 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. Executantul este direct răspunzător de eventualele accidente
de muncă, evenimentele și incidentele periculoase, îmbolnăvirile 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.

7.Valoarea estimată (fără TVA): 100.330,00 RON
8.Condiţii contract:
8.1. Termen de execuție: maxim 60(ṣaizeci) de zile calendaristice de la data semnării
contractului. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.
8.2. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor respectiv asupra produselor montate în urma
executării lucrărilor se transferă de la executant la achizitor la data semnării fără obiecțiuni a
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
8.3. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 24 (douăzecişipatru) de luni şi va
curge de la data semnării procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, dacă este
cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul- verbal de recepţie de la terminarea
lucrărilor.
Garanția produselor va fi cea dată de producător.
8.4. Perioada de remediere a defecţiunilor în perioada de garanţie: 3 (trei) zile lucrătoare
de la notificare, fără costuri pentru beneficiar.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor lucrărilor executate/produselor, incluzând
fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locul de execuție a lucrărilor menționat
mai sus sunt în sarcina executantului.
8.5. Recepția lucrărilor:
La recepția lucrărilor se verifică:
Calitatea lucrării, vizual, integritatea elementelor de tâmplărie, să nu fie deformate,
zgâriate, deteriorate, suprafața geamurilor montate să fie curată;
Asamblarea elemetelor componente;
Prinderea tâmplăriei de zidărie, etanșarea rosturilor;
Montatrea garniturilor;
Funcționarea accesoriilor prin închidere și deschidere.
Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți și se va consemna întrun proces verbal de recepție semnat de ambele părți.
La recepția lucrărilor executantul este obligat să predea beneficiarului certificatele de
calitate, de conformitate și de garanție conform normelor legale și SR EN ISO 9001/2001, precum
și instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător.
Pentru folia antiefracție şi folia antitermică la livrare se vor prezenta cel puțin următoarele:
- Declarație de conformitate EN 356;
- Certificat de garanție;
- Aviz tehnic eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administrației Publice - Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcții.
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8.6. În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, executantul se obligă să plătească
achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi
de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse şi/sau
deduse şi reţinute de către achizitor din obligaţiile de plată a preţului, fără nici o formalitate
prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, executantul are obligația de a
le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea achizitorului.
8.7. Garanție de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 39 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.
395/2016, la încheierea contractului executantul 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 bună execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (4) din actul
normativ sus-menționat, astfel:
a) 70% din valoarea garanţiei se eliberează/restituie având în termen de 14 (paisprezece)
zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei se eliberează/restituie la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
8.8. Condiții de plată: Plata preţului se va efectua în lei, în baza facturii transmise de executant,
primită şi acceptată de achizitor, în contul deschis de executant la Trezorerie, numai după
semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Executantul va transmite factura la sediul achizitorului din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector
3, Cod poștal 030925, Mun. București.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua
în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de
recepție la terminarea lucrărilor.
În situația în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim
30(treizeci) de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăti parțiale.
Plata se considera efectuata la data debitării contului achizitorului.
9. Condiţii de participare:
9.1. Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, fără TVA și va include
toate costurile ofertantului legate de execuṭia tuturor lucrărilor și furnizarea tuturor produselor
specificate în prezenta solicitare.
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
9.2. Prezentarea propunerii tehnice: În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor detalia
activitățile ce urmează a fi realizate în conformitate cu cerințele prezentei solicitări de oferte, a
Anexei nr.1 și a prevederilor legale incidente.
9.3. Documente care dovedesc capacitatea executantului. 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;
- o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului, în
conformitate cu modelul din Anexa nr.2 din care să rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea
respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de
activitate al ofertantului.
- o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menţioneze
că lucrarile care fac obiectul achizitiei vor fi executate de către specialişti proprii sau al căror
angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinesc
condiţiile/dispoziţii legale în vigoare, cu privire la lucrările specificate în prezenta solicitare de
oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr.3.
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Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta
solicitare de oferte, în conformitate cu modelul din Anexa nr.4.
10.
Criterii de adjudecare/atribuire: Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele
solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TVA.
11.
Informatii suplimentare: Oferta se va transmite până la data de 10.07.2019
(inclusiv), prin una dintre următoarele modalități:
• depunere direct sau prin poṣtă la Registratura ANCOM- sediul din Mun. București, Cod
poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30– 17:00;
vineri: 8:30– 13:30); sau,
 prin fax: +40 372845402; sau,
 prin e-mail: mariana.ursu@ancom.org.ro.
În cazul depunerii directe sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta
în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De
asemenea, pe plic se va menționa denumirea achiziției - „Lucrări de reamenajare a sediului
Direcției Regionale Timiș - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”,
precum și „În atenția Direcției Achiziții și Contractări/Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții ”.
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de depunere a ofertei, nu va fi
luată în considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 09.10.2019.
Nota 3: Atât achizitorul (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
achizitor (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.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea
Iniţieri de proceduri de achiziţie/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 la Solicitarea de oferte
Tabloul tâmplărie aluminiu
Fereastră 1 mansardă, camera 3.2
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 2 mansardă, camera 3.2
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 3 mansardă, camera 3.3
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 4 mansardă, camera 3.3

Suprafață = 2,64 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 5 mansardă, camera 3.3
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 6 mansardă, camera 3.4
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 7 mansardă, camera 3.4
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 8 mansardă, camera 3.5
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Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 9 mansardă, camera 3.5
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 10 mansardă, camera 3.6.1
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 11 mansardă, camera 3.6.2
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 12 Hol mansardă
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Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 13 baie mansardă
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 14 terasă mansardă (ușă)
Suprafață = 1,602 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 15 casa scării
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Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 16 casa scării
Suprafață = 0,88 mp
Cantitate = 1 bucată

Panou 17 etaj 1, camera 2.1
Suprafață = 6,969 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 18 etaj 1, hol
Suprafață = 1,955 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 19 etaj 1, hol
Suprafață = 4,95 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 20 etaj 1, hol
Suprafață = 1,955 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 21 baie etaj 1, camera 2.8
Suprafață = 0,66 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 22 etaj 1, camera 2.7
Suprafață = 4,50 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 23 etaj, camera 2.6
Suprafață = 4,56 mp
Cantitate = 1 bucată
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Panou 24 etaj 1, camera 2.5
Suprafață = 5,915 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 25 etaj 1, camera 2.4
Suprafață = 1,125 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 26 etaj, camera 2.3

Suprafață = 4,56 mp
Cantitate = 1 bucată
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Panou 27 parter, camera 1.1

Panou 27 parter, camera 1.1

Suprafață = 14,28 mp
Cantitate = 1 bucată

Panou 28 parter, ușă intrare
Suprafață = 5,40 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 29 parter, hol
Suprafață = 2,40 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 30 parter, hol
Suprafață = 2,40 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 31 parter, cameră conferință (3 bucăți)
Suprafață = 3,675 mp x 3 buc = 11,025 mp
Cantitate = 3 bucați
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Fereastră 32 parter, camera 1.6(baie)
Suprafață = 0,66 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 33 parter, camera 1.5
Suprafață = 4,59 mp
Cantitate = 1 bucată

Panou 34 parter, camera 1.4
Suprafață = 5,015 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 35 parter, camera 1.2
Suprafață = 4,84 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 36 demisol, central
Suprafață = 0,57 mp x 2 buc = 1,14 mp
Cantitate = 2 bucați

Fereastră 37 demisol, laborator
Suprafață = 0,90 mp x 3 buc = 2,70 mp
Cantitate = 3 bucați

Fereastră 38 baie demisol
Suprafață = 0,66 mp
Cantitate = 1 bucată
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Fereastră 39 magazie
Suprafață = 1,661 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 40 magazie
Suprafață = 1,10 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 41 demisol, bucătărie
Suprafață = 1,3125 mp
Cantitate = 1 bucată

Fereastră 42 demisol, arhiva
Suprafață = 1,12 mp
Cantitate = 1 bucată
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Panou 43 etaj 1, camera 2.5

Suprafață = 18,54 mp
Cantitate = 1 bucată

Suprafața totală estimată: 132,55 mp; culoare termopane: maro închis (cât mai apropiată de
culoarea existentă, funcție de paleta de culori a ofertantului)
Pervaze interior, culoare maro închis (cât mai apropiată de culoarea existentă, funcție de paleta
de culori a ofertantului): 71,57 ml
Pervaze exterior, culoare maro închis (cât mai apropiată de culoarea existentă, funcție de paleta
de culori a ofertantului): 71,57 ml
Notă: măsurătorile sunt estimative, ofertantul va trebui să facă măsurătorile proprii cu personal
calificat.
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Anexa nr. 2 la Solicitarea de oferte
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
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului

Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV:
44221000-5)”, 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 pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac
obiectul acestei achiziţii 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 şi
a H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare
sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte acte normative
existente în acest domeniu.
Totodată, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, 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 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,
____________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 3 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate
Subsemnatul(a) __________________________________________, reprezentant legal/
împuternicit al __________________________________________________________________
______ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la
achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire
ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”, organizată de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii şi excluderii din prezenta achiziție, că dispunem sau
am obţinut angajamentul de participare pentru personal de specialitate, atestat tehnicoprofesional şi cu activitate în domeniul construcţiilor, responsabil cu executarea lucrărilor de
construcţii care fac obiectul contractului, inclusiv, pentru montarea foliei antiefracție şi a foliei
antitermică.
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,

__________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 4 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile
precizate în solicitarea de oferte

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului

Direcției Regionale Timiș (DRT)/ANCOM - înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV:
44221000-5)”, 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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