
 

 

 
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 lucrări de reparatii interioare si exterioare la sediul OJ Dambovita. 

 
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: Lucrări 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
Comandă scrisă având ca obiect lucrări de reparatii interioare si exterioare la sediul OJ Dambovita. 
 

3. CPV: 45453100-8 

 
4. Descrierea contractului: 

 
 OJ Dambovita isi desfasoara activitatea intr-un imobil situat in Targoviste, str. I. H. Radulescu nr. 
29. 
 Imobilul este construit cu pereți din BCA, acoperit cu tigla metalica, compus din: parter, etaj și 
mansardă.  
 Starea actuala a imobilului: parchetul laminat din birouri prezinta un grad mare de uzura si un 
aspect neplacut. Zugraveala de la interior necesita o refacere in vederea igienizarii, iar  reparatiile de la 
mansarda se impun deoarece acolo s-a infiltrat apa de la acoperisul de tabla care s-a deformat in zona de 
amplasare a antenei. O fereasta termopan din mansarda nu se inchide etans si au aparut scurgeri de apa pe 
perete. Scara exterioara placata cu gresie s-a deteriorat, gresia nefiind potrivita mediului exterior, astfel incat 
s-a spart la inghet. La acest moment prezinta pericol de alunecare. 
 
 LUCRĂRI PROPUSE şi CARACTERISTICI TEHNICE (minimale) 

 

Nr. crt. denumire lucrari propuse U.M. 
cantitati 
estimate 

     
0 1 2 3 

1 

zugraveli interioare: reparatii fisuri, zugravit cu vopsea 

superlavabila alba pentru interior cu teflon mp 280.00 

2 
demontat parchet si plinta mp 60.00 

3 
indreptat sapa mp 30.00 



 

 

4 

montat parchet si plinta: parchet laminat grosime min 10mm, 

montaj cu clic, aspect lemn, model tip dusumea, culoare 

de baza maro, nuanta stejar (modelul va fi ales in colaborare 

cu reprezentantul beneficiarului) mp 60.00 

5 
reparatii acoperis- indreptare tabla si etansare pe langa pilon 
antena mp 1.00 

6 decopertat gresie trepte exterioare la usa acces mp 6.00 

7 

montat gresie exterior: placa ceramica portelenata , glazurata 
de exterior, culoare de baza maro, aspect rustic, 
dimensiune fabricatie aprox. 30 cm x 30 cm (modelul va fi 
ales in colaborare cu reprezentantul beneficiarului) mp 6.00 

 
Ofertantii vor efectua un deviz de lucrări şi materiale, în care vor fi cuprinse toate 

cheltuielile directe şi indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparatii în 
ansamblul lor. 

În vederea realizării reparatiilor si a repunerii in stare tehnica buna a alimentarii cu apa a  imobilului  
se va accepta  orice altă soluţie tehnică, economică şi calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în 
bugetul alocat.  

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

 

➢ În vederea executării lucrărilor menționate mai sus, executantul se obliga: 

- sa achiziționeze toate materialele necesare.  
- sa dispuna de toate uneltele si aparatura necesara.  
- sa evacueze și sa transporte materialele rezultate în urma curatarii sticlei sparte, astfel încât să se 
efectueze și curațenia spațiului după încheierea șantierului  
- 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. 

- Personalul care va executa lucrarile va trebui să respecte reglementările şi regulamentele interioare 
ale beneficiarului, normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi de apărare împotriva incendiilor, pe 
toată durata prestării serviciului, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.  

- Beneficiarul nu va pune la dispoziţia prestatorului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu, 
elemente de susţinere şi fixare, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea obiectului contractului.   
➢ In urma executarii lucrarilor , prestatorul va emite factura fiscala insotita de procesul verbal de 
receptia lucrariii. 

 
Termenul de garanţie a lucrărilor si a materialelor va fi  de min 24 luni. 

 



 

 

5. Valoarea estimata fara TVA:  15.000,00 lei 

 
6. Condiţii contract: 

Termenul de executare a lucrarii: 30 (treizeci) zile calendaristice de la data 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/lucrare. 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: 
- 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.  
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 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); 

 

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


 

 

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 05.06.2019 (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 05.06.2019  (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 lucrarilor de reparatii interioare si exterioare sediul OJ 
Dambovita (cod CPV: 45453100-8), 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 ) 
 
 
 
  


