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 1 serviciu de demontat, montat becuri și proiectoare la sediul
Laboratorului pentru Încercari de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor
Radio (LICETER) din localitatea Prejmer, strada Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov,
(cod CPV: 51110000-6).
Punct de contact: DAC/Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaționale, telefon:
0372.845.579, în atenţia: Cătălin CALOIU, email: catalin.caloiu@ancom.org.ro.

Tip anunţ: Achiziție directă
1.

Tip contract: Servicii

2.

Denumirea achiziţiei:

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia unui serviciu de demontat, montat becuri și
proiectoare la sediul Laboratorului pentru Încercari de Compatibilitate Electromagnetică și Testare
a Echipamentelor Radio (LICETER) din localitatea Prejmer, strada Mitropolit Andrei Șaguna, nr.
1033D, județul Brașov.
3.

Cod CPV: 51110000-6

4.

Descrierea Comenzii:

Obiectul achiziției constă în prestarea unui serviciu de demontat, montat becuri și
proiectoare
la sediul
Laboratorului
pentru
Încercari
de Compatibilitate
Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) din localitatea Prejmer,
strada Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov.
Serviciile vor răspunde următoarelor caracteristici și cerințe:
Se vor efectua servicii de demontat, montat becuri și proiectoare prin care vor fi înlocuite 20
de becuri și 2 proiectoare.
Serviciile solicitate includ cel puțin următoarele activități:
- transport, montat, demontat schelă metalică pe roți;
- demontat, montat 20 becuri în spații interioare, la o înălțime de 7,5 metri;
- demontat, montat 2 corpuri de iluminat în spații exterioare, la o înălțime de 4 metri.
Notă: Cele 20 de becuri și 2 corpuri de iluminat (proiectoare) care urmează a fi înlocuite vor
fi puse la dispoziția prestatorului de către ANCOM.
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5. Valoarea estimată, fără TVA: 1.500,00 Lei
6. Condiții Comandă:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, serviciile urmând să fie
prestate până cel mai târziu în data de 20.12.2019, după transmiterea comenzii scrise de
către ANCOM. Prestarea serviciilor va fi programată, de comun acord cu beneficiarul, în timpul
programului de lucru (luni-joi 8.30-17, vineri 8.30-14.30).
Locul de prestare a serviciilor: sediul Laboratorului pentru Încercari de Compatibilitate
Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) din localitatea Prejmer, strada
Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov.
Perioada de garanție acordată pentru serviciile efectuate va curge de la data semnării
procesului-verbal de recepţie care atestă prestarea serviciilor şi va fi de 6 luni; În perioada de
garanţie (6 luni), prestatorul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor fără costuri pentru
beneficiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării.
Serviciile se recepţionează pe bază de proces–verbal de recepţie prin care beneficiarul va
confirma efectuarea serviciilor de către prestator.
Pentru nerespectarea termenului de prestare a serviciilor asumat, precum și în cazul
neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, Prestatorul va datora
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, 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.
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenței 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.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Propunerea financiară:
Preţul trebuie exprimat în Lei, fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziții.
Condiţii de plată:
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod
poştal 030925, Mun. București.
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de Prestator, primită şi acceptată de ANCOM,
în contul de trezorerie al prestatorului.
În 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 serviciilor.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a
serviciilor, 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 în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Serviciile neprestate nu vor fi plătite.
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7. Condiţii de participare:
- Operatorul economic trebuie să aibă dispună de personal calificat pentru prestarea
serviciilor și autorizat pentru lucru la înălțime și va prezenta în acest sens o declarație pe propria
răspundere din care să reiasă îndeplinirea cerinței.
- Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului din care să rezulte
că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă

(Anexa nr. 1 );
- Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului, conform Anexei
nr. 2, din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii
prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii în vigoare
la nivel național, corespunzător domeniului său de activitate.
Notă GDPR: Prestatorul trebuie să respecte dispozițiile legale care reglementează protecția
datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter
personal nr. 679/2016 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 Comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește în totalitate cerințele solicitate prin prezenta și care
are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 06.12.2019, ora 14:00, 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 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 14:30) – 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 06.12.2019, ora 14.00, nu va
fi luată în considerare.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.12.2019.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv
06.12.2019, ora 14:00.
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 plic se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziții și Contractări ANCOM/ Serviciul
Achiziţii Operaționale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Solicitarea de oferte împreună cu Anexele 1-2 pot fi vizualizate pe pagina de internet a
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
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Anexa nr. 1
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 serviciilor constând în prestarea unui serviciu de
demontat, montat becuri și proiectoare la sediul Laboratorului pentru Încercari de
Compatibilitate Electromagnetică și
Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) din
localitatea Prejmer, strada Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov (cod CPV
51110000-6), 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. 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 protecția muncii

Subsemnatul(a)_________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor constând în prestarea unui serviciu de
demontat, montat becuri și proiectoare la sediul Laboratorului pentru Încercari de
Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (LICETER) din
localitatea Prejmer, strada Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 1033D, județul Brașov (cod CPV
51110000-6), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziție şi a
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul derulării Comenzii ce face obiectul prezentei
achiziții vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, astfel cum sunt
acestea prevăzute în Legea 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 în celelalte acte
normative existente în acest domeniu, cu modificările și 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,
_________________________
(semnătura autorizată )
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