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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

1. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze lucrări de intervenţii la sediul Oficiului Judeţean Botoşani/ 
D.R.Iaşi din cadrul ANCOM situat în Mun. Botoşani, Str. 1 Decembrie, Nr. 9A, Jud. Botoşani 
şi servicii de proiectare aferente, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare pentru 
obţinerea avizelor şi acordurilor legale specificate în certificatul de urbanism (dacă este 
cazul), a autorizaţiei de construire privind executarea lucrărilor şi orice altă documentaţie 
care este necesară pentru a obţine aceste documente şi obţinerea în numele şi pe seama 
ANCOM a acestora, precum şi, întocmirea auditului energetic şi elaborarea documentaţiei 
pentru autorizarea construcţiei la ISU, în conformitate cu prevederile legale incidente. 

-  Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845341/99; 
- În atenţia:  Mariana Gheaţă sau Mariana Ursu, E-mail: mariana.gheata@ancom.org.ro, 
mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax:  +40 372845599/402. 
 

2. Tip anunţ: Cumparare directă 
3. Tip contract: Lucrări 

 
4. Denumirea achiziţiei: 

a. Contract de lucrări având ca obiect montare copertină, modificare acces, construire rampă 
acces persoane cu dizabilităţi locomotorii, parcare acoperită, construire zid antifoc şi 
termoizolare pod şi împrejmuire teren la sediul Oficiului Judeţean Botoşani/D.R.Iaşi din cadrul 
ANCOM situat în Mun. Botoşani, Str. 1 Decembrie, Nr. 9A, Jud. Botoşani şi servicii de 
proiectare aferente, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor şi 
acordurilor legale specificate în certificatul de urbanism (dacă este cazul), a autorizaţiei de 
construire privind executarea lucrărilor şi orice altă documentaţie care este necesară pentru 
a obţine aceste documente şi obţinerea în numele şi pe seama ANCOM a acestora, precum şi, 
întocmirea auditului energetic şi elaborarea documentaţiei pentru autorizarea construcţiei la 
ISU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare- se anexeaza la prezenta Certificatul de 
Urbanism nr.202 din 28.03.2014 emis de Primaria Mun.Botosani.(4 pag.) 

 
5. CPV: 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (Rev.2) 

CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală (Rev.2) 
 

6. Descrierea contractului: 
 

a. INFORMAŢII GENERALE:  
Sediul ANCOM este situat în intravilanul municipiului Botoṣani ṣi este cuprins în Extrasul 

de Carte Funciară cu nr. 51700 ( nr. Crt. A1.3), cu număr cadastral 51700 cu o suprafaṭa de teren 
de 214,00 mp.  

mailto:mariana.gheata@ancom.org.ro
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Construcṭia aflată în proprietatea ANCOM a fost supusă unei expertize tehnice ṣi unui audit 
energetic.  
           În urma expertizei tehnice care a avut drept scop analizarea stării tehnice a construcṭiei, 
din punct de vedere al rezistenṭei ṣi stabilităṭii, s-a stabilit că lucrările de intervenṭie asupra clădirii 
nu-i afectează structura de rezistenṭă. 

Cladirea se încadrează, în clasa de importanṭă III, iar în conformitate cu HG 766/1997, 
ANEXA 3, CATEGORIA DE IMPORTANṬᾸ ,,C,, (normală).  

Construcṭia amenajată, are regimul de înălṭime parter, cu deschideri ṣi travei mici, nu 
prezintă probleme de rezolvare caracteristice, specifice acestui domeniu de activitate.  
Suprafaṭa construită a clădirii este de 113.70 mp ṣi suprafaṭa utilă este 97.45 mp. 

Pentru amenajarea imobilului ṣi a incintei se vor avea în vedere soluṭii tehnice eficiente 
ṣi moderne care să respecte particularităṭile constructive ṣi funcṭionale ale imobilului ṣi totodată 
cerinţele şi condiṭiile recomandate ṣi dezvoltate în cadrul DALI. Se vor respecta de asemenea ṣi 
indicaṭiile din Raportul de Audit Energetic ṣi din Raportul de expertiză tehnică.-aceste documente 
vor fi puse la dispoziṭia executantului, după încheierea contractului de lucrări.  

  
b. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE: 

Se vor executa următoarele lucrări după cum urmează: 

 Lucrări de reabilitare termică: 
- termoizolarea tavanului prin utilizarea unor plăci din vată minerală bazaltică de 5,00 cm 

grosime. 

 Lucrări de finisaje: 
- dezafectarea actualului acces în imobil prin umplutura cu zidarie ṣi montarea unei ferestre 

0.90M/0.80M ; 
- dezafectarea accesului secundar în imobil prin umplutura cu zidarie ṣi montarea unei 

ferestre 1.50M/1.80M; 
- realizarea unui acces principal pe faṭada principală 1.60M/2.10M; 
- refacerea parṭială a finisajelor la pereṭi prin zugraveli lavabile ; 
- refacerea plintei exterioare; 
- prelungirea burlanelor până la limita solului cu racordarea apei pluviale în canalizarea 

existentă; 
- înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din travertine; 
- montare chepeng +scară pod (600x1000 mm). 
 Lucrări de amenajare exterioare: 
- construirea unei scări de acces cu podest, placată cu gresie antiderapantă ṣi a unei rampe 

de acces pentru persoane cu dizabilităṭi locomotorii realizate din confecṭii metalice, mobilă, 
pe faṭada principală (cele două elemente de acces vor fi prevăzute cu mână curentă din 
inox); 

- montarea la intrarea nou constituită a unei copertine cu dimensiunea în plan de 
1.20m/1.75m, din policarbonat pe suport din fier vopsit în câmp electrostatic; 

- realizarea unei parcări acoperite pe structura metalică, uṣoară, dublată la partea 
superioară de plăci de policarbonat S=19.05mp; 

- construire împrejmuire laterală (inclusiv poartă pentru acces auto cu automatizare și 
interfon ṣi poartă metalică pentru acces pietonal) S= 22.12ml; 

- montarea de pavele  pe calea de acces propusă. 
S alei pietonale+carosabile = 28.85mp.  

 Zid antifoc: 
Pentru evitarea propagării incendiului între proprietăṭi , se va construi în pod un zid antifoc 

din zidarie carămidă cu grosimea de 30 cm, tencuit ṣi zugravit, cu atic  de 50 cm înălṭime  deasupra 
acoperiṣului care va avea un glaf din tablă. Se va desface ṣi reface învelitoarea existentă pe 
porṭiunea construirii aticului. 
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 Lucrări de instalaṭii: 
- mutarea elementelor din instalaṭiile electrice, termice de alarmare ṣi video din interiorul 

imobilului astfel să corespundă noului acces. 
 

Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spaṭiile consolidate/reabilitate/ 
reparate. 
Prin înlocuirea unor elemente de tâmplarie ṣi crearea unui nou acces principal vor rezulta spaṭii  
mai compacte ṣi fluxuri de circulaṭie mai bine definite, fără a fi afectate compartimentările 
interioare. 
 

- S teren                   =214.00mp 
- S construită imobil   =113.70mp 
- S utilă imobil           =97.45mp 

POT = 53.13% 
CUT = 0.53 
 
SUPRAFETE : 

- Birou Su       = 12.50 mp    Birou Su         = 11,42 mp 
- Birou Su       = 16.56 mp     Bucătărie Su   = 5.98 mp   
- Hol acces Su = 6.47 mp              Hol Su           = 20.76 mp 
- Hol Su          = 16.63 mp    CT  Su            = 4.47 mp 
- G.S.femei Su = 1.33 mp             G.S.bărbaṭi Su = 1.33 mp 

 
c. SERVICII AFERENTE: 
Executantul va presta următoarele servicii: 

b. elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor legale specificate 
în certificatul de urbanism (dacă este cazul), precum şi orice altă documentaţie care este 
necesară şi obţinerea, în numele şi pe seama ANCOM a acestora, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

c. elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) şi 
obţinerea, în numele şi pe seama ANCOM a autorizaţiei de construcţie, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

d. elaborarea proiectului tehnic (P.Th.) şi a detaliilor de execuţie (D.E.) pentru lucrările de 
construcţii; 

e. verificarea tehnică de calitate a documentaţiilor rezultate în urma prestării serviciilor de 
proiectare prevăzute mai sus, în conformitate cu exigenţele prevăzute de legislaţia privind 
calitatea în construcţii; 

f. întocmirea auditului energetic, elaborarea  documentaţiei pentru autorizarea construcţiei la 
ISU. 
 

Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare: sediul autorităţii contractante 
situat în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925.   

 
Documentaţia completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 4 (patru) 

exemplare pe hârtie şi 1 (un) exemplar pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi 
doc., partea desenată în format dwg. şi pdf.). 

 
d.  ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII ŞI PRECIZĂRI:  

- Lucrările se vor executa în baza autorizaţiei de execuţie obţinute de către executant şi în 
conformitate cu proiectul realizat şi verificat de personal autorizat, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare. 
- Se va ţine cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului. 
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- Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie de către 
executant.  
- Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.  
- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul.  
- Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 
- Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a 
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice 
utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier 
deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.  
- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul.  
- Executantul va asigura transportul materialelor necesare şi debarasarea deşeurilor rezultate în 
urma executării lucrărilor. 
- Se va avea în vedere respectarea legislaţiei de mediu, a disciplinei în construcţii, a normelor de 
sănătate şi securitate în muncă şi a standardelor de referinţă în domeniu. 
 

7. Valoarea estimată fără TVA: 130.321,00 RON 
 

8. Condiţii contract: 

 
În ofertă se vor preciza termenele de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie 
a lucrărilor de construcţii, care nu trebuie să fie mai mari decât următoarele termene:  
a) 50(cincizeci) de zile calendaristice pentru elaborarea şi obṭinerea avizelor şi 

acordurilor legale specificate în certificatul de urbanism (dacă este cazul), pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnice (D.T.A.C.), pentru verificarea tehnică de calitate şi 
depunerea acestora ȋn vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie, termen ce curge de la 
data semnării contractului de către ambele părţi; 

b) 10(zece) zile calendaristice pentru elaborarea, verificarea tehnică de calitate şi 
predarea către ANCOM a proiectului tehnic (P.Th.) şi a detaliilor de execuţie (D.E.) şi 
pentru verificarea tehnică de calitate a acestora, termen ce curge de la data notificării 
obţinerii autorizaţiei de construire; 

c) 120(unasutădouăzeci) de zile calendaristice pentru execuţia lucrărilor de intervenţii, 
termen ce curge de la data permiterii accesului la amplasamentul unde urmează să fie 
executate lucrările, pe baza de proces-verbal de predare-primire amplasament. În cadrul 
acestui termen se va realiza şi auditul energetic şi elaborarea documentaţiei pentru 
autorizarea construcţiei la ISU. 
 
Termenele de prestare a serviciilor aferente şi de execuţie lucrărilor se consideră 

respectate în măsura în care procesul-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor, respectiv cel de 
recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate 
prin aceste procese-verbale, sunt semnate fără obiecţiuni până la expirarea acestor termene. 

Pentru depăşirea termenelor asumate, executantul va datora penalităţi de întârziere de 
0,15% din valoarea contractului de lucrări, 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, executantul are obligaţia 
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.  

 
- Perioada de garanţie acordată lucrărilor va fi de minim 24(douăzecișipatru) de luni de la 
semnarea procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la 
remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în 
condiţiile stipulate în contractul de achiziţie publică. 
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- În perioada de garanţie: În situaţia în care apar anumite deteriorări determinate de execuţia 
superficială sau neconformă a lucrărilor, executantul are obligaţia de a le remedia într-un interval 
de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM. 
În situaţia în care nu sunt respectate obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, executantul 
datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea preţului, fără TVA, pentru fiecare 
zi de întârziere, fără altă formalitate de punere în întârziere. Penalităţile vor fi achitate în termen 
de 10 (zece) zile de la solicitarea scrisă a ANCOM. 
Dacă executantul nu începe să remedieze defecţiunile care apar în perioada prevăzută mai sus, 
ANCOM are dreptul de a lua propriile măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala executantului.  
În această situaţie executantul va plăti ANCOM toate sumele suportate de acesta pentru măsurile 
de remediere, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitare. În caz contrar, 
executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, fără TVA, pentru 
fiecare zi de întârziere, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere. 
  
-În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, la încheierea contractului 
executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie- 5% din valoarea 
totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 7(şapte) zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de către ambele părţi.  
 
Prezentarea propunerii financiare:  
Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va include toate costurile ofertantului, directe şi  
indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de lucrări. 
- Preţul total trebuie să includă toate categoriile de lucrări şi servicii solicitate la Cap.6. lit.b. şi c.;  
- De asemenea se vor preciza defalcat, în lei fără TVA, preţurile care compun preţul total.  
În acest sens se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, anexa nr.1 la prezenta 
(1pag.). 
Totodată, se vor prezenta completate corespunzător cu preṭurile care compun valoarea ofertată 
a lucrărilor formularele anexa nr.2- evalare construcṭii amenajare arhitectură (2pag.), anexa nr.3- 
evaluare construire zid antifoc-suplimentar (1pag.) ṣi anexa nr.4- termoizolare pod-suplimentar 
(1 pag.), care s-au ataṣat prezentei. 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 
Condiţii de plată:  
Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 
poştal 030925, Mun. Bucureşti. 
Plata preţului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  
Plata se va efectua în lei, în baza facturii transmise de executant, primită şi acceptată de ANCOM 
şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor 
în perioada 24-31 a lunii în contul de Trezorerie al executantului.  
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 fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 
privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  
În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 
de zile de la data primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii. 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans şi plăţi parţiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
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Notă 1: În situaţia în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obţinerea de la 
autorităţile competente a acordurilor, avizelor, autorizărilor, acestea vor fi decontate de către 
ANCOM, după recepṭia la terminarea lucrărilor, pe bază de deviz centralizator şi documente 
justificative. Se vor accepta la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate 
pe numele ANCOM. Mentionam ca ANCOM este scutita de plata taxei autorizatie de construire, 
conform prevederilor art.269 lit.d) din Lg. nr.571 privind CF, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 

9. Condiţii de participare: 
 

          Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului: 
- 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; 
- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că ofertantul 
dispune de specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, specialişti cu 
activitate şi experienţă în construcţii, atestaţi tehnico-profesional, care să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995.   
- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că ofertantul 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. În acest sens se va prezenta completat 
formularul ataşat, respectiv, anexa nr.5 la prezenta (1pag.). 
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.  

 
Notă 2: Dacă este cazul, ofertantul va prezenta, o declaraţie pe propria răspundere a 
reprezentantului legal în care să se menţioneze partea/părţile din contractul de lucrări pe care 
urmează să le subcontracteze şi acordurile subcontractanţilor propuşi cu specimen de semnătură. 
 

10.   Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 
cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 
 

11.  Termen limită primire oferte:  
17.11.2014 
 

12.  Informaṭii suplimentare: 
 

Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalităţi: 
● fax, la numerele:+40 372 845 402- 599; 
● e-mail, la adresele: mariana.ursu@ancom.org.ro sau mariana.gheata@ancom.org.ro; 
● depunere direct sau prin poştă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, 
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.  
 

      În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi  
marcat cu denumirea şi sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În 

mailto:simona.puiu@ancom.org.ro
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atenţia Departamentului Achiziţii/Serviciul Investiţii- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
  

Oferta transmisă/depusă după data de 17.11.2014, nu va fi luată în considerare. 
 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 17.02.2015. 
 
Notă 3: Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul, pot face observaţii, prin solicitare 
de clarificări, până la data de 14.11.2014(inclusiv). 
Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare. 

 
       Relaţii suplimentare la telefon: +40 372845341/+40 732005261, persoană de contact 
Mariana GHEAŢĂ sau +40 372845399/+40 732005264, persoană de contact Mariana URSU. 
 
        Solicitarea de oferte însoţită de anexe, poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM 
la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice. 
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