
 

 

 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia 
Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal: 031072, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii lucrarilor de 
interventie-reparatii ale peretelui cortina de la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3. 

 
Punct de contact:  Biroul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  Gabriela 
Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
     Tip anunt: Cumpărare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
Contract/Comanda având ca obiect servicii de expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii lucrarilor 
de interventie-reparatii ale peretelui cortina (aprox. 1000 mp)  de la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4, 
sector 3. 
 

3. CPV: 71319000-7 

 
4. Descrierea contractului: 

 
 Servicii de expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii lucrarilor de interventie-reparatii  
ale peretelui cortina (aprox. 1000 mp) de la imobilul  din str. Lucian Blaga, Bucuresti; sediul DRB. 
 

Caracteristici imobil: 
 

Date de identificare:  
Adresa: str. Lucian Blaga, nr.4, bloc M110, sector 3, Bucuresti 
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si reglementare in Comunicatii, directia Regionala 
Bucuresti ( ANCOM - D.R.B.)  
Destinatia: functia principala - administrativa, civila. 
Regimul de inaltime: S+P+10E 
Inaltimea constructiei: min 26,55 m si max 32,70 m 
Fatada: perete cortina din alucobond si sticla, ferestre termopan cu tamplarie din aluminiu.   

➢ sistem de pereti cortina EXALCO ALPIN 6000, profile de aluminiu dispuse sub forma de 
retele portante montate pe structura de rezistenta a constructiei. Etansarea se realizeaza cu garnituri din 
termopolimer etil-propilen-diena. 

➢ ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice EXALCO -Albio 109. 
➢ pereti exteriori placati cu panouri stratificate EXALCOBOND. 

 
 
 



 

 

 Cerinte tehnice: 
➢ Inspectie tehnica: 

Pentru inspectia tehnica a peretelui cortina este necesara utilizarea unui utilaj autorizat ISCIR care sa 
permita parcurgerea peretelui pe toata suprafata lui, sau utilizarea alpinistilor utililitari. 

• analiza asupra tuturor suprafetelor fatadei, starea suprafetelor din sticla, respectiv alucobond si 
verificarea etanseitatii imbinarii acestora; 

• demontarea placilor de tabla, alucobond, indepartarea stratului de vata minerala, pentru a avea 
acces la zonele de imbinare si sprijin a placilor; 

• remontarea acestora dupa inspectarea tehnica, repunerea lor pe pozitia initiala printr-o imbinare  
corespunzatoare, astfel in cat sa nu apara infiltratii noi pe la imbinari; 
 

➢ Intocmirea unui Raport denumit ca "Expertiza tehnica" (prezentat in format scris in doua 
exemplare si in format electronic) in care se vor prezenta concluziile inspectiei tehnice. Raportul va contine 
detalii tehnice referitoare la starea actuala si se vor face propuneri tehnice privind remedierea defectiunilor 
constatate (ex: inlocuire placi alucobond, modificari la structura de sprijin si imbinare a placilor, inlocuire 
ferestre, reglaje, inlocuire garnituri ferestre si perete cortina, siliconare imbinari...etc).  

Se vor atasa fotografii care sa evidentieze starea tehnica existenta constatata si se vor atasa planse 
desenate acolo unde se impun modificari. 

 
➢ Intocmirea unui "Deviz oferta" (prezentat in format scris in doua exemplare si in format 

electronic) care va include Lista cu cantitatile de lucrari si costurile aferente.                       
Se  va elabora lista de cantitati de lucrari, specificul materialelor utilizate si incadrarea lucrarilor in 

normele specifice de deviz, se vor stabili consumurile specifice de material, manopera, utilaj si transport si 
se vor determina costurile totale necesare realizarii reparatiilor mentionate in Expertiza tehnica. 

 
Se estimeaza durata de realizare a lucrarilor de reparatii, exprimata in luni, in raport cu lucrarile propuse 

in Experiza tehnica. 
 
Ofertantii pot viziona amplasamentul, astfel incat sa cunoasta toate detaliile tehnice si conditiile concrete de 
lucru.  

 
Cerinte generale 

 

➢ În vederea prestarii serviciilor menționate mai sus, prestatorul se obliga: 

- sa dispuna de toate uneltele si aparatura necesara.  
- sa protejeze zona, astfel incat sa se evite orice fel de accident. 
- 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. 
- in 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. 
- 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. 
➢ In urma prestarii serviciilor, prestatorul va emite factura fiscala insotita de procesul verbal de 
receptia serviciilor. 

 



 

 

5. Valoarea estimata fara TVA:  18.800,00 lei 

 
6. Condiţii contract: 

Termenul de executare a lucrarii: 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice de la data semnarii 
contractului/primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

Rezultatul lucrarilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM. 
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 serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă 
şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare:  Oferta finaciară se va face în lei/serviciu. Preţul trebuie 

exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de 
executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac obiectul 
prezentei achiziţii. 

 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian Blaga, 

Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 

serviciilor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in 

termen de maxim 30 zile. 
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
1. Ofertantul va prezenta, în copie, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial. 
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte: 
a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC;  
b) starea ofertantului; 
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii. 
Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. 
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.  
3. Operatorii economici au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică 
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. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține 
informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web:  
http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la 
protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/. În acest sens, ofertantul 
va prezenta o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca 
acesta isi desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de 

http://www.mmuncii.gov.ro/
http://www.mmediu.gov.ro/


 

 

reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii in vigoare la nivel 
national, corespunzator domeniului sau de activitate (model Anexa nr. 1); 
4. in cazul in care se utilizeaza alpinisti utilitari, ofertantul trebuie sa prezinte certificat de specializare pentru 
alpinist utilitar eliberat conform prevederilor legale 

 
8. Criterii de adjudecare:   

 Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate 
cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care a 
introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita 
ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In situatia 
in care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va utiliza 
mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are pretul cel 
mai scazut, in lei, fara TVA. In situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că 
ofertantul nu îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus 
în Catalogul SEAP urmatorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate, această 
acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin 
prezenta. 

 
9. Informatii 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 20.06.2019 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei 
in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr. 021.323.31.97 sau prin 
email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro. 
 Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anunțate prin e-mail sau fax conform 
celor de mai sus.  

 
Oferta depusă după data de 20.06.2019  (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 
 
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 autorității contractante de a prelucra datele cu caracter 
personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.   
  
 
  
    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           Anexa nr. 1 
 
 
 
OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont 

de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de expertiza tehnica de specialitate in vederea 
efectuarii lucrarilor de interventie-reparatii ale peretelui cortina de la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4, 
sector 3 (cod CPV: 71319000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii – Direcţia Regională Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care 
fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 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 
în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, 
_________________________ 

(semnătura autorizată ) 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 



 

 
 


