În atenția operatorilor economici interesați,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM),
cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să
achiziționeze servicii constând în realizarea expertizei tehnice (Exp. Th) și DALI imobil
OJ Bistrița Năsăud, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei
solicitări.
- Punct de contact: Departamentul Achiziții /Serviciul Investiții, Tel. +40372.845.398;
- În atenția: Paula STOIAN, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro, Fax: +40 372.845.599/402.
1.Tip anunț: Achiziție directă
2.Tip contract: Servicii
3.Denumirea achiziției: servicii constând în elaborarea expertizei tehnice (Exp. Th), a temei
de proiectare pentru imobilul OJ Bistrița Năsăud, inclusiv garajul și gardul de pe partea de vest și
a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI) pentru gardul de pe partea de
vest, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentei solicitări, inclusiv
obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe
seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora,
în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
4.Cod CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză
79314000-8 – Studiu de fezabilitate
5.Descrierea contractului și cerințe minime obligatorii:
5.1. Necesitate şi oportunitate:
ANCOM deține în mun. Bistrița, str. Grădinilor, nr. 9, jud. Bistrița Năsăud un imobil
în care-și desfășoară activitatea Oficiul Județean Bistrița Năsăud.
Imobilul se prezintă sub forma unei construcții P+M cu o suprafață construită de 120 mp
și un teren în suprafață de 397 conform Extrasului de carte funciară.
Expertiza tehnică a intregului imobil este necesară în vederea găsirii atât a cauzelor
infiltrațiilor de apă care au determinat deteriorarea în timp a pereților imobilului cât și a infiltrațiilor
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de apă apărute pe tavanul mansardei și a acoperișului de la garaj cât și a cauzelor deteriorării
gardului de pe partea de vest a imobilului. De asemenea se dorește și găsirea soluțiilor
constructive optime pentru remedierea tuturor problemelor apărute.
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este necesară în vederea obținerii
documentației și avizelor necesare refacerii gardului lateral pe partea de vest la sediul OJ
Bistrița Năsăud, din mun. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud.
5.2.

Situația existentă:

La imobilul în care funcționează Oficiul Județean Bistrița Năsăud, din cadrul Direcției
Regionale Cluj, sunt necesare lucrări de intervenții în vederea stopării crăpăturilor și exfolierii
tencuielii de pe pereții și fundația construcției, inclusiv a garajului și refacerea gardului de pe
partea vestică. Tencuiala pereților imobilului s-a degradat din cauza infiltrării umidității din sol în
tencuială. Sunt necesare soluții pentru determinarea cauzelor infiltrațiilor și stoparea acestora. Pe
tavan, la mansarda, au aparut infiltrații de apa care cel mai probabil provin de la acoperiș.
Acoperișul garajului necesită refacerea izolației deoarece cea actuală prezintă deficiențe,
infiltrându-se apa care duce la degradarea pereților garajului. De aceea sunt necesare servicii de
expertiza tehnică a întregului imobil, inclusiv a garajului și a împrejmuirii (gardului) de pe partea
de vest pentru identificarea tuturor problemelor constructive în vederea remedierii acestora.
Pentru gardul din partea vestică, în lungime de 18 m care în prezent este deteriorat din
cauza impactului cu mediul înconjurător și a altori factori mecanici, sunt necesare și servicii de
întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI).
În prezent, gardul existent nu prezintă fundație continua supraînălțată, care ar fi contribuit
la menținerea poziției verticală a acestuia, ci doar o bordură aparentă betonată care este
deteriorată pe toată lungimea, stâlpii metalici sunt corodați, gardul fiind înclinat cu riscul de a
cădea, iar plasa de sârmă ce delimitează zona este corodată și prezintă multe găuri.
Pe lângă aceste inconveniente, ținând cont și de faptul că vecinul din partea vestică
solicită găsirea unei soluții prin care să fie eliminat diconfortul produs de aparatul de aer
condiționat montat în această zonă, adică să stopeze propagarea zgomotului produs de acesta.
De aceea, considerăm necesar și oportun ca pentru rezolvarea ambelor inconveniente să fie
confecționat în această zonă un gard cu plăci fonoabsorbante, pe structură metalică, cu radier și
bordură continuă din beton.
Pentru realizarea acestei investiții este necesară achiziția de servicii de expertiză
tehnică pentru întregul imobil și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de
investiții (DALI) pentru gardul de pe partea de vest.
5.3. Date privind amplasamentul:
Imobilul se află în municipiul Bistrița, str. Grădinilor, nr. 9, jud. Bistrița Năsăud și se
prezintă sub forma unei construcții P+M cu o suprafață construită de 120 mp și un teren în
suprafață de 397 mp, conform Extrasului de carte funciară.
5.4. Detalii tehnice/elemente constructive
Se vor presta următoarele servicii în vederea realizării lucrărilor de intervenție la imobilul sediu al
Oficiului Județean Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile legale incidente:
- întocmirea temei de proiectare;
- realizarea expertizei tehnice (Exp.Th.) pentru intreg imobilul , inclusiv garajul și gardul de pe
partea de vest;
- întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru gardul din partea vestică,
inclusiv obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor
specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare
pentru obținerea acestora, conform prevederilor legale.
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Realizarea expertizei tehnice asupra obiectelor de constructie în discuție are ca bază de
lucru obligația respectării reglementarilor legale în vigoare cum ar fi:
-Legea calitații în construcții - Legea nr.10/1995, secțiunea 5 (Obligații și răspunderi ale
proprietarilor constructiilor, art. 25, pct. c)
-Normativul P100-3/2008 - Cod de proiectare seismică, partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea
seismică a construcțiilor existente
-Normativul P130/1999, privind comportarea în timp a constructiilor, cap.4 - Urmarirea specială
a comportării construcțiilor, art.4.10.
De asemenea, tema de proiectare, expertiza tehnică și documentația de avizare
a lucrărilor de intervenție (piese scrise și desenate, pentru gardul de pertea vestică) trebuie
să fie elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, precum și cu prevederile tuturor actelor normative
incidente, în vigoare.
Activitatea desfasurată pentru evaluarea tehnică a cladirii, rezultatele examinării și
studiilor efectuate în vederea evaluarii, precum și concluziile referitoare la siguranța structurii și
eventuala necesitate a intervențiilor de consolidare structurală și nestructurală, inclusiv natura și
proporțiile acestor intervenții, trebuie prezentate în raportul de expertiză a constructiei.
Soluția constructivă propusă este construirea unui gard prevăzut cu stâlpi din metal în pahare
de beton și panouri de gard fonoabsorbante, cu radier și bordură continuă din beton. Acest tip
de panou de gard este recomandat pentru zonele în care este necesară atenuarea zgomotului,
împrejmuirea realizându-se la înălțimea necesară pentru a produce efectul antifonic scontat.
Lungimea gardului va fi de aproximativ 18 ml.
Soluția constructivă optimă va fi propusă de către proiectant, după întocmirea și evaluarea a
minim două soluții de execuție.
5.5. SARCINILE PRESTATORULUI
- Documentația aferentă gardului de pe partea de vest se va realiza pe baza concluziilor din
expertiza tehnică; se vor evidenția degradările și cauzele principale ale acestora, iar măsurile
propuse vor fi dezvoltate în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.
- Se vor prezenta minim două scenarii/opțiuni tehnico-economice și analiza detaliată a acestora,
compararea acestora din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor,
prezentarea opțiunii recomandate și principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției.
- Se va prezenta scenariul/opțiunea tehnico-economica cea mai eficientă pentru realizarea lucrărilor
de intervenție.
- Serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de specialiști atestați tehnico-profesional
conform legislației în vigoare.
- Se va ține cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „subexploatare” a imobilului.
- Pentru realizarea expertizei tehnice și DALI, după semnarea contractului, prestatorul are obligația
să efectueze vizita în teren la imobilul O.J. Bistrița Năsăud situat în Mun. Bistrița, str. Grădinilor,
nr.9 , jud. Bistrița Năsăud.
- Se va întocmi deviz general, devize pe obiecte și se vor detalia fazele de execuție și caracteristicile
principale ale lucrărilor și materialelor folosite pentru execuția lucrărilor.
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- Prestatorul are obligația de a stabili soluțiile tehnice care să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de
performanță, siguranță 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, susținerii și/sau,
dacă este cazul, corectării și/sau completării celor indicate în cuprinsul Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI), incluzând, fără limitare, și solicitările în ceea ce privește caietul de
sarcini, în situația derulării procedurii și evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului de
achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor de
intervenție la imobilul OJ Bistrița Năsăud. Termenul de răspuns nu poate fi mai mare de 2 (două)
zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
Pentru evaluarea construcției în discuție, prestatorul va efectua cel puțin urmatoarele categorii de
activitați:
•

releveu construcții existente;

•

colectarea informațiilor despre construcția existentă referitoare la istoria și funcțiunea
clădirii, caracteristicile structurale ale terenului de fundare, ale elementelor nestructurale
și ale finisajelor;

•

stabilirea proprietăților mecanice ale materialelor;

•

identificarea stării de afectare fizică a construcției;

•

stabilirea obiectivelor de performanță urmarite și pe aceasta bază, a starilor limită și a
cerințelor care decurg;

•

stabilirea metodologiei de evaluare în corelare cu informațiile disponibile și stările limită
selectate;

•

evidentierea cauzelor care au condus la degradarea construcției pentru a stabili măsurile
de îndepartare a acestora;

•

întocmirea raportului de expertiză cu formularea concluziilor și precizarea măsurilor
necesare.

Procesul de expertiză (evaluare) propriu-zisă cuprinde:
•

verificarea exigențelor de conformare și alcătuire structurală potrivit materialelor
structurale utilizate;

•

verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească elementele nestructurale;

•

cuantificarea stării de degradare a construcției;

•

verificarea condițiilor de rezistentă structurală.

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative și a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea construcției în ansamblu.
Rapoartul de expertiză va conține o sinteză a procesului de evaluare, care va duce pâna
în final la decizia de a efectua lucrările de reabilitare și modernizare și anume:
•

Datele istorice referitoare la perioada efectuarii construcțiilor și nivelul reglementarilor de
proiectare aplicate;

•

Datele privitoare la sistemul structural și la ansamblul elementelor nestructurale;

•

Descrierea stării construcției la data evaluarii. Se vor evidenția degradările produse.
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Se va efectua analiza fundației, analiza materialelor componente din care sunt realizate
constructiile, precum și studiul geotehnic.
Măsurile (solutiile) de intervenție (consolidare) trebuie fundamentate din punct de vedere
tehnic, funcțional, tehnologic, economic și al încadrării în mediul construit.
5.5. Alte cerințe minime obligatorii şi precizări:
Expertiza tehnică se realizeaza pentru analiza structurii de rezistenţă a construcției, din punctul
de vedere al asigurării cerinţei esenţiale “rezistenţă mecanică şi stabilitate”, urmărind metoda
calitativă, prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. Expertiza tehnică se realizează de
către un expert tehnic, atestat pentru cerinţa esenţială “rezistenţă mecanică şi stabilitate”.
Prestatorul are obligația să elaboreze și să predea Achizitorului mai întâi expertiza
tehnică, tema de proiectare, iar după transmiterea de către Achizitor a acordului scris cu privire
la acestea, să realizeze documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în conformitate cu
legislația în vigoare.
Ofertantul va avea obilgația să asigure minim următoarele categorii de personal:
Expertul tehnic, care elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând
soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica şi economică a deciziei de
intervenţie, trebuie să fie atestat pentru domeniul A1-A2.
Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate
privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanta a construcţiei.
Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însuşit de
către autorul acestuia, din punctul de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.
- 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:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției
lucrărilor şi a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- Alte dispoziții legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus.
6. Valoarea estimată fără TVA: 11.000,00 RON
7. Condiții contract
Termenul de prestare a tuturor serviciilor: maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice
de la data semnării contractului de către ambele părți.
La calculul termenului maxim de prestare a serviciilor nu se ia în calcul perioada de timp
dintre data depunerii documentației în vederea obținerii certificatului de urbanism și data eliberării
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acestuia, precum și perioadele de timp dintre data depunerii documentațiilor necesare obținerii
avizelor, acordurilor specificate prin certificatul de urbanism și data eliberării acestora.
Prestatorul are obligația ca în termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea
contractului de către ambele părți, să depună documentele necesare eliberării certificatului de
urbanism. În termen de maxim 15 zile calendaristice de la data obținerii certificatului de urbanism
prestatorul are obligația de a depune documentația în vederea obținerii tuturor
avizelor/acordurilor specificate în certificatul de urbanism.
Rezultatul serviciilor se recepționează pe baza 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.
Tema de proiectare, Expertiza tehnică și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
(DALI) elaborate sub orice formă, sunt și vor rămâne în proprietatea ANCOM în timpul și după
finalizarea prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de acestea fără un acord
scris emis în prealabil de ANCOM.
În situația în care achizitorul constată existența unor neconcordanțe cu privire la rezultatul
serviciilor prestate, prestatorul are obligația de a remedia neconcordanțele semnalate de către
achizitor astfel încât să nu se depășească termenele maxime de prestare a serviciilor oferite, fără
costuri pentru achizitor.
8.Clauze contractuale obligatorii
În conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, la încheierea contractului
prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție - 10% din valoarea
totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea
contractului de către ambele părți.
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 predării și
însușirii/aprobării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , dacă achizitorul nu a ridicat
până la acea data pretenții asupra ei.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Prestatorul datorează Achizitorului penalități de
întârziere de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în
îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și
reținute de către Achizitor din obligația de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de
punere în întârziere. În cazul în care penalitățile nu pot fi deduse din preț, Prestatorul are obligația
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea
Achizitorului.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora
nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.
La momentul semnării procesului-verbal de recepție are loc, în mod automat și fără
îndeplinirea vreunei formalități prealabile, transferul exclusiv al dreptului de proprietate și a
tuturor celorlalte drepturi, incluzând orice drepturi patrimoniale de autor, către achizitor asupra
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, incluzând aici și dreptul de utilizare asupra
materialelor folosite. Achizitorul va avea dreptul exclusiv și nelimitat de a utiliza, multiplica și/sau
modifica etc., documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, așa cum crede de cuviință.
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9.Prezentarea propunerii financiare:
Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include toate costurile ofertantului,
directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului de servicii.
Prețul total trebuie să includă toate categoriile de servicii solicitate.
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
10.Condiții de plată:
- Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod
poștal 030925, Mun. București.
- Plata prețului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta
la Trezorerie.
- Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primita și acceptata de ANCOM.
- 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 rezultatelor
serviciilor.
- În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a
rezultatelor 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 și/sau parțiale.
- Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
- Pentru depășirea termenului de plată, ANCOM va datora penalități de 0,15% din suma rămasă
neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.
Notă: În situația în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obținerea de la
autoritățile competente a acordurilor, avizelor și autorizărilor care cad în sarcina ANCOM, acestea
vor fi plătite de prestator în numele și pe seama ANCOM, urmând ca ulterior acestea să fie
decontate de către ANCOM, după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor,
pe bază de deviz centralizator și documente justificative. Se vor accepta la decontare doar acele
documente justificative care sunt eliberate pe numele ANCOM.
11.Livrabilele contractului de servicii: Prestatorul va preda ANCOM documentația
completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 3 (trei) exemplare pe letric
şi 2 (două) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi doc., partea
desenată în format dwg. şi pdf.), precum şi avizele, acordurile şi certificatul de urbanism
obținute în numele şi pe seama autorității contractante.
12.Locul de predare a rezultatelor serviciilor prestate este sediul central al Autorității
Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații(ANCOM), din Mun. București, str.
Delea Noua, nr. 2, Sector 3.
13.Condiții de participare:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu
prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul
comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și
completările ulterioare;
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- 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. 2);
- în copie, o declarație 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. 3).
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 ofertă (conform modelului din Anexa nr. 1).
14.Criterii de atribuire/adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are
prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
15.Informații suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 14.06.2019 prin una dintre următoarele
modalități:
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri:
8:30 – 13:30);
- email la adresa:paula.stoian@ancom.org.ro.
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 Investiții” .
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 puțin până la data de 14.08.2019.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv
14.06.2019.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 14.06.2019 nu va fi luată în
considerare.
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
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autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în
scopul sus menționat.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata și pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice și în SEAP la adresa http://sicap-prod.elicitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri.
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Anexa nr. 1

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

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

Subsemnatul(a)
_________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele și
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în realizarea
expertizei tehnice (Exp. Th) și DALI imobil OJ Bistrița Năsăud (Cod CPV:71319000-7;
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. 2

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 realizarea
expertizei tehnice (Exp. Th) și DALI imobil OJ Bistrița Năsăud (Cod CPV:71319000-7;
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. 3

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementările obligatorii în domeniul mediului, social
și al relațiilor de muncă

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al ________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în
realizarea expertizei tehnice (Exp. Th) și DALI imobil OJ Bistrița Năsăud (Cod
CPV:71319000-7; 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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