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, prin
Direcţia Regională Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342,
intenţionează să achiziţioneze lucrări de înlocuirea covorului PVC existent cu covor PVC de trafic
intens antiderapant la sediul ANCOM DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:
0256471699, în atenţia: Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: lucrari
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de înlocuirea covorului PVC existent cu covor PVC de
trafic intens antiderapant la sediul ANCOM DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.
3. CPV: 45453100-8
4. Descrierea contractului
1. Înlocuire covor PVC pe 52 trepte
Materiale necesare :
- Covor PVC de trafic intens antiderapant : 55 mp
- Profil aluminiu pentru treaptă cu bandă antiderapantă 60x30 : 67 ml
NOTĂ : 50 trepte au lungimea de 1,25 m și 2 trepte au lungimea de 2,25 m
- Plintă PVC perete, înălțime 55 mm : 60 ml
- Cornier îngust din PVC 20x20 : 25 ml
- Șnur din PVC plastifiat, la culoarea pardoselii pentru sudarea la cald a rosturilor
- Adeziv acrilic, conform specificațiilor producătorului de covor PVC
2. Înlocuire covor PVC pe suprafețe plane
Materiale necesare :
- Covor PVC de trafic intens antiderapant : 92 mp
- Plintă PVC perete, înălțime 55 mm : 70 ml
- Adeziv acrilic, conform specificațiilor producătorului de covor PVC
• Caracteristici tehnice covor PVC
- clasa trafic 34/43
- grosime 2 mm
- poliuretan ranforsat
- greutate : 3000 g/mp
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grosime strat uzură : 0.7 mm
rezistență la zgâriere : foarte bună (clasa T)
rezistență la bacterii și microbi : nu favorizează creșterea microorganismelor
rezistență la substanțe chimice (EN 423) : bună
stabilitate dimensională : foarte bună (<0.40%)
clasa de reacție la foc (EN 13501-1) : Bfl s1
proprietăți electrostatice (EN 1815) < 2kV
ton culoare : gri

• Lucrările premergătoare montării noii pardoseli :
- Îndepărtarea covoarelor PVC existente
- Curățarea șapei suport de resturile vechi de adeziv, sablare
- Verificarea integrității șapei existente, rezistenței și planeității ei
- Repararea eventualelor defecte ale șapei
NOTĂ: În vederea executării lucrărilor menționate mai sus, executantul va achiziționa toate
materialele necesare.
Pe parcursul executării lucrărilor se va verifica în mod special respectarea următoarelor
condiții:
a) covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafața; nu se admit colțuri și margini nelipite sau
umflături;
b) suprafața pardoselii trebuie să fie complet plată și netedă; nu se admit porțiuni în relif
sau adâncituri;
c) suprafața pardoselii trebuie să fie curată, nu se admit pete;
Lucrările se vor face numai de către muncitori specializați.
Lucrările se vor efectua pe baza normativelor în vigoare, cu respectarea prescripțiilor
tehnice ale producătorilor.
Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare
ale achizitorului, 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.
Ofertantul 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, în conformitate cu prevederile
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, cu modificările și completările ulterioare, precum
și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.
Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul de la remedierea obiecțiunilor constatate prin
procesul verbal de recepție de la terminarea lucrărilor.
Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 zile lucrătoare de la notificare,
fără costuri pentru autoritatea contractantă.
II. Termenul de prestare a lucrărilor : 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
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Modalitatea de prezentare a ofertei
Oferta prezentată în RON cu și fără TVA, va include toate cheltuielile ofertantului, directe și
indirecte, legate de executarea lucrărilor solicitate. Oferta se va prezenta sub forma unui deviz.
Ofertantul poate vizita amplasamentul şi dacă este cazul, poate face observaţii şi poate
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări legate de lucrările care urmeaza a fi executate sau de
materialele care vor fi folosite. Totodată, cu ocazia vizitării amplasamentului ofertantul va semna
împreună cu beneficiarul Procesul Verbal de vizitare a amplasamentului. Vizita amplasamentul se
va efectua în intervalul orar L-J ora 8:30-17:00 , V 8:30 – 14:30.
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
5. Valoarea estimată fără TVA: 15.000 Lei
6. Condiţii contract:
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 100/zi,
pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi
pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio
formalitate prealabilă de punere în întârziere.
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.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Locul de prestare al serviciilor: sediul ANCOM DR Timiş din Timisoara, str. Horia nr. 24.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM –
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie 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 plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
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7. Condiţii de participare

Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică:
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.
Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate
în prezenta solicitare de ofertă.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea
cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 30.10.2017 (inclusiv).
Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin
fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 30.10.2017 (inclusiv), nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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