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 proiectare și execuție împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș,
în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
- Punct de contact: Direcția Achiziții și Contractări/Serviciul Investiții, Tel. +40372.845.397;
- În atenția: Alexandru Vătămănescu, E-mail: alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro, Fax: +40
372.845.599/402.
1. Tip anunț: Achiziție directă
2. Tip contract: Lucrări
3. Denumirea achiziției: proiectare și execuție împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR
Timiș, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
4. Cod CPV: - 45340000-2 Lucrări de instalare garduri, de balustrade și de dispozitive de
siguranță (Rev. 2);
-71242000-6 Pregătire de proiectare și proiectare, estimare a costurilor (Rev. 2);
5. Descrierea contractului și cerințe minime obligatorii: obiectul achiziției, constă în

proiectare, urmărire și execuție lucrări de construcție gard site Cârligei, jud. Dolj, DR
Timiș, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
De asemenea se vor obține, Autorizația de construire și alte avize necesare derulării
investiției mai sus menționate, în numele și pentru ANCOM. Menționăm că la data publicării
prezentei solicitări de oferte au fost obținute:
- Certificatul de urbanism nr. 100/14.02.2018, document expirat;
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru Protecția Mediului,
Clasarea Notificării nr. 2302/21.02.2018;
- Avizul favorabil specific administrației publice centrale ale serviciilor descentralizate ale
acestora.
În cazul în care documentele enumerate își pierd valabilitatea până la data necesității
obținerii Autorizației de construire, proiectantul va întocmii toate documentațiile necesare obținerii
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Certificatului de urbanism, avizelor și acordurilor necesare și va obține Autorizația de construire fără
a percepe costuri suplimentare.
6. NECESITATE ŞI OPORTUNITATE:
ANCOM - Direcția Regională Timiș, deține în satul Cârligei din comuna Bucovăț, jud. Dolj,
un site de monitorizare spectru care are drept rol verificarea modului de utilizare a frecvențelor
radio din spectrul neguvernamental, fiind utilizat și pentru depistarea interferențelor radio, precum
și a utilizării frecvențelor neutilizate.
Terenul, în suprafață totala de 298 mp, a fost obținut prin contract de vânzare/cumpărare
în anul 1999 și este proprietatea ANCOM. Pe acest teren a fost construită o stație fixă de
monitorizare, conform autorizației de construcție eliberată de către Consiliul Județean Dolj în anul
1999. Această stație de monitorizare este compusă dintr-un shelter metalic dispus pe o suprafață
betonată și un pilon metalic având înălțimea de 20 m. Toate aceste construcții (shelter, pilon
metalic), unde sunt instalate echipamentele necesare activității de monitorizare, sunt amplasate pe
o suprafață de 61 mp, fiind împrejmuite de un gard metalic zincat.
Întrucât terenul se află la marginea satului Cârligei și în zonă au început a fie depozitate
gunoaie menajere pe proprietatea ANCOM, este necesar împrejmuirea terenului cu un gard.

7. SITUAŢIA EXISTENTĂ:
Site-ul de monitorizare din satul Cârligei, este situat într-o zonă mărginașă a satului Cârligei
din comuna Bucovăț, jud. Dolj.
Suprafața totală a terenului, unde este instalat site-ul, este de 298 mp, având patru laturi,
din care pe latura din partea de nord , cu lungimea de 8,35 m există un gard metalic ce delimitează
proprietatea ANCOM de terenul vecin, gard construit de proprietarul terenului vecin.
Pentru preîntâmpinarea depozitării gunoaielor menajare pe proprietatea ANCOM este
necesar construirea unui gard metalic cu fundație de beton care să delimiteze conturul perimetral
al proprietății.

8. CERINȚE MINIME OBLIGATORII
8.1.

Date privind amplasamentul:

Terenul pe care se vor realiza lucrările de împrejmuire este înscris în Cartea Funciara nr.
88 Bucovăț, nr. cadastral al parcelei 85, având următoarele coordonate în sistem WGS 84.
➢ Latitudine: 44°17'5.40" N;
➢ Longitudine: 23°44'58.72" E;
➢ Cota teren: 159 m
Gardul va fi amplasat exclusiv suprateran, cu fundații subterane la stâlpii de susținere, cu
adâncimea de 0,80 cm. Lucrările de execuție la gard se vor efectua în/pe proprietatea ANCOM și
nu intră în conflict cu proprietățile învecinate. Gardul va fi prevăzut cu o poartă de acces pietonal
și va avea următoarele caracteristici de bază:
➢ Lungimea totală împrejmuire teren de 63,41 m, din care
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- în partea de S, pe o lungime de 16,41 m,
- în partea de E, pe o lungime de 22,38 m,
- în partea de V, pe o lungime de 24,64 m,
➢ Înălțime maximă împrejmuire 1,90 m.
8.2.

Detalii tehnice/elemente constructive

Gardul va avea ca obiectiv împrejmuirea terenului pentru protecție și antiefracție și va fi
desfășurat pe laturile de S, E, și V.
În conformitate cu Studiul de fezabilitate efectuat pentru aceste lucrări gardul trebuie să
îndeplinească următoarele caracteristici tehnice/constructive: gard metalic, defensiv, cu înălțimea
de 1,90 m peste cota terenului, cu stâlpi metalici din țeavă rectangulară (60x40mm), cu înălțimea
de 2,25 m, din care 0,55 m în fundație cu panouri din plasă bordurată (1700x2000 mm), cu fundații
continue din beton armat sub gard. Accesul în incintă se va realiza pietonal prin intermediul unei
porți cu dimensiunile de 1700x1000 mm, din același material și același model ca panourile din
plasă bordurată.

8.3.

SARCINILE PRESTATORULUI, servicii solicitate:

Prestatorul va realiza serviciile de proiectare și va efectua lucrările de împrejmuire teren site
Cârligei, situat în sat Cârligei, comuna Bucovăț, județul Dolj, conform prevederilor legale în vigoare
și a cerințelor menționate în Tema de proiectare și prezentul Caiet de sarcini.
Proiectul trebuie să fie elaborat 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, cu modificările și completările
ulterioare.
Proiectul trebuie să cuprindă toate informațiile, studiile, avizele, etc. prevăzute în actul
normativ sus menționat. Prestatorul se va ocupa de obținerea unui nou certificat de urbanism, cel
existent fiind expirat, a autorizației de construire, în numele și pe seama ANCOM, și va elabora
documentațiile necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor legale specificate în Certificatul de
urbanism obținut, precum și orice altă documentație care este necesară, și obținerea acestora, în
numele și pe seama ANCOM.
Menționăm că la data întocmirii prezentei solicitări de oferte, autoritatea contractantă a
obținut Avizul privind clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, emis de Agenția Națională pentru
Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj.
Prestatorul va realiza lucrările de împrejmuire teren Site Cârligei, jud. Dolj, conform
prevederilor legale în vigoare și a cerințelor menționate în prezenta solicitare de oferte.
De asemenea, prestatorul va presta următoarele servicii în vederea realizării lucrărilor
privind împrejmuirea terenului Site Cârligei în conformitate cu prevederile legale aplicabile:
- elaborare PAC (DTAC);
- elaborarea proiectului tehnic PTh și a detaliilor de execuție DE;
- elaborarea Caietului de sarcini pe specialități pentru execuția lucrărilor;
- asigurarea asistenței tehnice de către proiectant pe toată perioada de execuție a lucrărilor;
- emiterea de Dispoziții de șantier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul derulării lucrărilor;
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- elaborarea listelor de cantități de lucrări pe categorii de lucrări și a centralizatorului pe categorii
de lucrări;
- elaborarea devizului general.
Detaliile de execuție verificate, avizate şi aprobate potrivit prevederilor legale reprezintă
documentația scrisă și desenată pe baza căreia se execută lucrările.
Detaliile de execuție trebuie să fie elaborate în mod clar și să asigure informații complete, astfel
încât autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare
care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice.
Proiectul va fi aprobat numai după verificarea acestuia de către un verificator autorizat, conform
legislației în vigoare, serviciu achiziționat separat de către beneficiar.
În realizarea proiectului se vor respecta toate standardele, normele și reglementările incidente,
în vigoare la momentul realizării acestuia, în domeniul construcțiilor.
Prestatorul va avea obligația de a actualiza/modifica proiectul, inclusiv să actualizeze Devizul
General ori de câte ori este necesar, în mod justificat și în conformitate cu prevederile H.G. nr.
907/2016, fără costuri în sarcina achizitorului.
Executantul are obligația de a asigura colectarea si transportul deșeurilor rezultate în urma
executării lucrărilor conform reglementărilor legale în vigoare.
8.4.

ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII ȘI PRECIZĂRI:

Listele cantităților de lucrări
Vor cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice și a duratei de
execuție a lucrărilor și anume:
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte;
- Liste cuprinzând cantitățile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări,
cu descriere în detaliu a acestora;
Părțile desenate însoțesc părțile scrise ale proiectului și de regulă fac referire la:
- Planuri generale;
- Planuri cu detalii de execuție.
Conținutul Caietului de sarcini elaborat de proiectant
Caietul de sarcini va fi elaborat conform legislației în vigoare și a cerințelor din tema de
proiectare.
8.5.

TERMENUL DE PRESTARE AL TUTUROR SERVICIILOR:

Termenul de prestare a serviciilor și de executare a lucrărilor: 120 (osutădouăzeci) de
zile calendaristice, din care 15 (cincisprezece) zile calendaristice pentru serviciile de
proiectare care încep să curgă de la data semnării contractului de către ambele părți. Serviciile de
proiectare se recepționeze în baza procesului verbal de recepție a respectivelor servicii.
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
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
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urbanism. În termen de maxim 15 (cincisprezece) 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 și a autorizației de construire.
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.
Perioada de garanție a lucrărilor executate este de minim 36 luni, de la data
înregistrării, după semnare, a Procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare se consideră respectat în măsura în care
procesul-verbal de recepție este semnat fără obiecțiuni până la expirarea termenului menționat
anterior.
Proiectul elaborat sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea ANCOM în timpul și
după finalizarea prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de acesta fără un acord
scris emis în prealabil de ANCOM.
Documentația completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 2 (două)
exemplare pe hârtie şi 2(două) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi
doc., partea desenată în format dwg. şi pdf.).
Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare este sediul ANCOM, str. Delea
Nouă, nr. 2, sectorul 3, București.
Pentru elaborarea corectă a ofertei privind Proiectarea și execuția lucrărilor de
împrejmuire teren site Cârligei, situat în sat Cârligei, comuna Bucovăț, județul Dolj,
orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la site-ul Cârligei situat în sat Cârligei,
comuna Bucovăț, județul Dolj, în urma unei programări telefonice la numărul de telefon
0728.111.337, persoană de contact Cătălin ZLOTEA.
9. Valoarea estimată fără TVA: 30.215,91 RON, din care partea de proiectare și asistență
tehnică pe toată durata execuției lucrărilor 11.153,56 RON.
10. 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 studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din Documentația 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.
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11. Prezentarea propunerii financiare: Oferta financiară va reprezenta prețul total al executării
contractului de proiectare și execuție a lucrărilor, iar în cadrul acesteia, vor fi defalcate distinct atât
valoarea serviciilor de proiectare cât și valoarea execuției lucrărilor.
Nu vor fi solicitate plăți suplimentare pentru diligențele referitoare la obținerea certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, de către ofertantul câștigător.
12. Prezentarea propunerii tehnice: În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor detalia
activitățile ce urmează a fi realizate în conformitate cu cerințele prezentei solicitări de oferte și a
prevederilor legale incidente.
13. 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.
14. 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;
- 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);
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- 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).
15. Criterii de atribuire/adjudecare:
Va fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care
are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantului care a depus oferta cu prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior
vizualizării ofertei depuse, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta.
În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a depus următorul
preț în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta, această acțiune urmând
a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta.
16. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite pana la data de 18.09.2019 (inclusiv), prin una dintre următoarele
modalități:
• depunere direct sau prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. București, Cod
poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2.
• fax: 0372 845 402
• email: alexandru.vatamanescu@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 - „proiectare și execuție împrejmuire teren site
Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș”, precum și „In atenția Direcția Achiziții și Contractări/Serviciul
Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie sa fie valabilă cel puțin până la data de 20.11.2019.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 18.09.2019 (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.

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
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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 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.
Cu stimă,

PREŞEDINTE
SORIN MIHAI GRINDEANU

Întocmit, Alexandru VĂTĂMĂNESCU, Expert, SI, DAC, SG

Avizat, Florina Cristina SCURTU, Șef Serviciu, SI, DAC, SG

Avizat, Gemma Luminița IOSIP, Director, DAC, SG

Avizat, Laura-Carmen ZGONEA, Secretar General, SG
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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 de proiectare și execuție

împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș (cod CPV: 45340000-2, 712420006), 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 de proiectare și execuție

împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș (cod CPV: 45340000-2, 712420006), 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 tehnicoprofesional, 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 de proiectare și execuție împrejmuire
teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș (cod CPV: 45340000-2, 71242000-6), 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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