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 zugrăveli și reparații interioare la sediul Oficiului Judetean
Caras Severin din Reșița str. 24 Ianuarie nr. 16, județ Caraș-Severin .
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 prestarea de lucrări de zugrăveli și reparații interioare la sediul
Oficiului Judetean Caras Severin din Reșița str. 24 Ianuarie nr. 16, județ Caraș-Severin .
3. CPV: 45453000-7
4. Descrierea contractului
Cap. A. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: îl constituie „Lucrări de zugrăveli și reparații
interioare la sediul OJCS” (cod CPV 45453000-7), în conformitate cu cerinţele solicitate în prezentul
Caiet de sarcini.
A.1. Denumirea achiziţiei : Lucrări de zugrăveli și reparații interioare la sediul OJCS;
A.2 Denumirea obiectivului: Autoritatea Naţională pentru Administrare si Reglementare în
Comunicaţii – Direcţia Regională Timiș – Oficiul Județean Caraș-Severin.
A.3 Amplasament: sediul Oficiului Județean Caraș-Severin, Reșița str. 24 Ianuarie nr. 16, județ
Caraș-Severin.
Cap. B SITUAŢIA EXISTENTĂ
Imobilul în care este situat sediul Oficiului Județean Caraș-Severin a fost dat in folosință în
2007. De la aceasta dată, lucrările de reparații și zugrăveli au fost minime, executate in regie
proprie, de către angajatii DRT. Astfel, se impune achiziția Lucrărilor de zugrăveli și reparații
interioare la sediul OJCS la parterul imobilului și la demisol. Trebuie executate reparații la
tavane, pereți și la șpaleți, și făcută o igienizare prin zugrăvire cu vopsea lavabilă.

Cap. C LUCRĂRI SI MATERIALE MINIME PROPUSE
Nr.
Denumirea lucrării
Crt.

111

U
M

I.

Parter + Demisol

1

REPARAȚII TENCUIELI INTERIOARE LA
PEREȚI (curățat tencuieli crăpate și reparații
MP
tencuieli, evacuat moloz, manoperă +material)

2
3
4
5

6

REPARAȚII INTERIOARE CU GLET (manoperă
MP
+ material)
REPARATII LA ȘPALEȚI SI GLAFURI (curățat
tencuieli crăpate tencuit și gletuit, evacuat
ML
moloz, manopera + material)
GLET DE FINISAJ + AMORSĂ (manopera
MP
+material)
SPĂLAT
LAVABILA
PREEXISTENTĂ
ȘI
TRANSPORT REZIDURI (manopera)
MP
AMORSA ȘI VOPSITORII LAVABILE
(amorsat și vopsitorie lavabilă în 2 straturi MP
manopera + material)

Cant.

Observaţii

62
62
10
100
490

490

Vopsea
superlavabilă
cu
teflon, rezistenta superioara
la pătare și murdărire, efect
antimucegai, culoare super
alb mat

D. Cerinţe tehnice generale:
 La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente
în domeniul lucrărilor enumerate.
 Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate.
 Ofertantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.
În vederea realizării lucrărilor propuse, se va accepta orice altă soluţie tehnică, economică şi
calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat.
Ofertanţii pot vizita amplasamentul, persoană de contact Liliana GROHS, tel.
0732005938 şi dacă este cazul pot face observaţii, prin solicitarea de clarificări, orice alte pretenţii
ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare. Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate
ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi
măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul
aparţinând în totalitate ofertantului (ofertanţilor).
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.
Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi
şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi),în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice
modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial
de Muncă pe raza căruia s-a produs.
În procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice
existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în
original, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că
acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările
legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional,
corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii,
Familiei şi
Protecţiei Sociale.
Propunerea tehnică va respecta şi va include cel puţin specificaţiile/cerinţele
mentionate mai sus.




Termen de execuţie al lucrărilor: maxim 60 zile de la data semnării
contractului/comenzii ferme. 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 (douăzeci şi patru) 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: 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru
autoritatea contractantă.

Lucrarile de reparatii se efectuează la locația Achizitorului cu respectarea programului de
lucru curent al ANCOM, adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, respectiv Vineri 8:3014:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare.
5. Valoarea estimată fără TVA: 12.403,00 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.

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 16.05.2018 (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 16.05.2018 (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.

