
 
 

    

 

 
 
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 reparații și înlocuire parchet la sediul Direcției Regionale 
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: 
 

Contract având ca obiect prestarea de lucrări de reparații și înlocuire parchet la sediul Direcției 
Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24. 

 
3. CPV: 45453100-8 

 

4. Descrierea contractului 

Situația existentă: parchetul laminat de la nivelul etajului 1 și de la nivelul mansardei  imobilului 
în care se află sediul Direcției Regionale Timiș, s-a deteriorat în timp, fiind necesară înlocuirea 
acestuia cu parchet laminat pentru trafic intens. 
 
          Lucrări și materiale minime propuse 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea  lucrării UM Cant. 
Observaţii 

1 
Desfacerea pardoselii 
de parchet și a plintei 

mp 280 

Se va elibera spațiul și se va trece la desfacerea 
pardoselii. 
Desfacerea pardoselii se va efectua respectând 
ordinea logică a operațiilor, pornind de la partea 
superioară începând cu demontarea accesoriilor și 
continuând cu scândurile propriu zise. 

2 
Achiziționare și aplicare 
strat de polistiren 
extrudat 

mp 280 
 

3 
Achiziționare și 
montare parchet 
laminat 

mp 280 

Caracteristici parchet: 
- parchet laminat pentru trafic intens, clasa 33, 
grosime minim 12 mm, culoare: gri. 
Se măsoară distanța dintre peretele de unde 



 
 

    

pornește montarea parchetului și peretele final 
pentru a evita montarea plăcilor înguste în ultimul 
rând. 

4 

Achiziționare și 
montare plintă parchet 
pe laturile și colțurile 
suprafeței de parchet 
montate 

ml 240 

Se va monta plinta la culoarea parchetului, pe 
laturile și colțurile suprafeței de parchet montate. 
 

 
Informații generale: 

     Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii, prin solicitarea de 
clarificări, orice alte pretenţii ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare.   

     Executantul se obligă : 
- Să execute lucrările îngrijit şi de bună calitate, remediind orice deteriorare a pereților ca 

urmare a demontării parchetului 
- Să execute lucrările 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 lucrărilor și să predea 
amplasamentul curat la recepția lucrărilor 

- Să supravegheze execuţia lucrărilor 
- Să asigure forţa de muncă, materialele, 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 

- Să consulte achizitorul pentru materialele ce urmează să le achiziţioneze şi să le folosească 
la execuţia lucrărilor. Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele puse 
în operă 

- Să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident 
- Să execute lucrările cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, adică de luni 

până joi, între orele 8:30-17:00 și vineri, între orele 8.30 – 14.30, cu excepţia zilelor 
declarate oficial nelucrătoare 

- În cazul în care lucrările executate nu corespund, executantul se obligă să refacă lucrările 
executate  necorespunzător, cu respectarea termenului de execuţie prevăzut mai jos 

- Obligaţia pentru execuţia lucrărilor asumate de către ofertant se consideră îndeplinită în 
momentul semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

- 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 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 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, la semnarea contractului, 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.  



 
 

    

NOTĂ: ANCOM nu va pune la dispoziţia executantului niciun reper tehnic (ansamblu, 
subansamblu, prelungitoare, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea lucrărilor.  
     Prestatorul trebuie să țină cont că lucrările vor fi executate în timp ce în imobil angajații 
ANCOM desfășoară activități curente. 
Termen de execuţie al lucrărilor: maxim 15 zile lucrătoare 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.  
            Termen de garanţie acordat lucrărilor: minim 24 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. 
Perioada de remediere a defecţiunilor în perioada de garanţie: 10 (zece) zile lucrătoare de la 
notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă. 

 Garanția de bună execuție 
În conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, la încheierea contractului 

executantul 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 bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. 
nr. 395/2016, prin: 
- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau alt stat sau de o societate 
de asigurări 
 sau 
- virament bancar, în contul autorității contractante nr. RO22TREZ7005005XXX000932 - deschis la 
Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti. 
Conform art. 40 alin.(2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 garanția de bună execuție se 
poate constitui și prin depunerea sumei în numerar, la casieria autorității contractante.  

Garanția de bună execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (4) din 
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 
             Prezentarea propunerii financiare:  
Prețul trebuie exprimat în Lei, fără TVA și va include toate costurile ofertantului, legate de 
încheierea și executarea contractului de lucrări. Oferta se va prezenta sub forma unui deviz. 

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 

5. Valoarea estimată fără TVA: 45.960,00 Lei . 

6. Condiţii contract: 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, 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 lucrările prestate şi/sau rezultatele acestora nu 
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea lucrarilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.  

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 
lucrărilor.  

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 
lucrărilor.  

 



 
 

    

 
 
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a 

rezultatelor lucrărilor, 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. 

 

7. Condiţii de participare 

1. In 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. 
2.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, conform Anexei nr. 1.  
 

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. 
Prețul trebuie exprimat în Lei, fără TVA și va include toate costurile ofertantului, legate de 

încheierea și executarea contractului de lucrări. 
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

 
9. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/, până la data de 
07.11.2019 (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 sau 
ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 07.11.2019  (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. 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.12.2019. 
NOTA: 
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 autorității 
contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 
Anexa nr. 1 

 
                                                                
 
OFERTANT,                                                                                        

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte  

 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant  a achizitiei având ca obiect prestarea de lucrări de reparații și 
înlocuire parchet la sediul Direcției Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24, organizată de 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Timiș,  declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate 
falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate 
în solicitarea de ofertă”, pentru care depun ofertă. 

Oferta este valabilă până la data de 31.12.2019. 
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, 

_________________________ 

 
           
 

 

 

 

 

 

 


