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În atenția operatorilor economici interesați, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu 

sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să achiziționeze 

Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor, cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații 

generale și de renovare (Rev.2). 

Punct de contact:  Departamentul Achiziții Operaționale/ Biroul Investiții, Tel.  +40 372845 397 sau 341; 

În atenția: Alexandru Vătămănescu sau Izabela Năstase, E-mail: alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro 

sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402 

 

Tip anunț: Cumpărare directă 

  

1.Tip contract: Lucrări 

  

2.Denumirea: Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor, cu sediul în Oradea, Strada 

Grigore Ureche nr.12. 

 

3.CPV : 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2) 

 

4.Descrierea contractului 

 

4.1. Obiectul achiziției: Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor. 

 

4.2. Descrierea lucrărilor: 

mailto:alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro
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Sediul Oficiului Judeţean Bihor se află amplasat pe str. Grigore Ureche, nr. 12, municipiul Oradea, jud. 

Bihor. 

 

Planul imobilului se identifică în schiţele prevăzute în Anexele nr. 1  și 2 la prezenta solicitare de oferte. 

 

Se vor executa următoarele lucrări: 

 

1. Reparații interioare pentru acoperirea crăpăturilor superficiale apărute în pereți și vopsirea 

pereților interiori și a tavanelor cu vopsea lavabilă pe o suprafață totală de 580 mp conform detaliilor din 

prezenta solicitare de oferte.                                          

2. Înlocuirea ușilor interioare din lemn aflate într-o stare avansată de uzură (5 buc.) cu uși din lemn 

conform detaliilor din prezenta.  

3. Înlocuirea a trei calorifere aflate în holul de acces și în biroul nr.3, cu calorifere din aluminiu,  

înlocuirea rezervorului vasului WC și a corpului de iluminat din grupul sanitar, a celui de pe hol si montarea 

a doua corpuri de iluminat in biroul nr.3 conform detaliilor din prezenta. După înlocuirea caloriferelor se 

va testa funcționarea sistemului de încălzire din punct de vedere al etanșeității. 

4.  Pentru asigurarea unei securități sporite a sediului este necesară instalarea de rulouri exterioare 

de aluminiu cu sistem antiefracție la cele două ferestre de la stradă conform detaliilor din prezenta.                                   

 5. Jgheaburile și burlanele pentru scurgerea apei de pe acoperiș sunt deteriorate și trebuie înlocuite 

cu jgheaburi și burlane din tablă de oțel zincat și protejat multistrat pe ambele fețe culoare maro conform 

detaliilor din prezenta. 

 

 4.3. CERINȚE MINIME OBLIGATORII 

4.3.1. LISTA cantităților de lucrări/materiale: 

Nr. 

Crt. 
Denumirea lucrării U/M 

Cantit

ate 

max. 

A1 Reparații interioare și zugrăveli   

1. 

Acoperirea crăpăturilor superficiale din pereți se va face prin aplicarea de 

bandă de fibră de sticlă și gletuire. După șlefuirea pereților se va aplica 

amorsa pe toată suprafața de vopsit. Vopsirea pereților interiori și a tavanelor 

se va face în 2 straturi cu vopsea lavabilă ecologică cu emisii reduse de 

mp 580 
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substanțe volatile. Culoarea pentru tavane va fi albă iar pentru pereți o nuanță 

de bej. 

A2 Înlocuire uși interioare din lemn cu uși din lemn stratificat   

1. 
Înlocuire ușă interior cu dimensiunile înălțime 199cm, lățime 83cm, grosime 

33cm, sticlă mată, culoarea mahon și forma din Anexa 3 
buc 1 

2. 
Înlocuire ușă interior cu dimensiunile înălțime 198cm, lățime 90cm, grosime 

38cm, sticlă mată, culoarea mahon și forma din Anexa 3 
buc 1 

3. 
Înlocuire ușă interior cu dimensiunile înălțime 200cm, lățime 75cm, grosime 

21cm, sticlă mată, culoarea mahon și  forma din Anexa 3 
buc 1 

4. 
Înlocuire ușă interior cu dimensiunile înălțime 197cm, lățime 90cm, grosime 

45cm, sticlă mată, culoarea mahon și  forma din Anexa 3 
buc 1 

5. 
Înlocuire ușă interior cu dimensiunile înălțime 199cm, lățime 90cm, grosime 

40cm, sticlă mată, culoarea și  forma din Anexa 3 
buc 1 

6. Ușile vor fi vopsite cu baiț și lac (culoarea mahon conform Anexa 3)   

7. 
Toate ușile vor fi livrate și montate cu praguri cu dimensiunile 

corespunzătoare fiecărei uși și grosimea de 3cm 
  

8. 
Ușile vor avea pe conturul pereților pe care se montează tocuri cu lățimea de 

10 cm, iar grosimea peretelui va fi acoperită cu o căptușeală din lemn 
  

9. 
Mânerele ușilor vor fi de forma și culoarea (argintie) celei prezentate în Anexa 

3 și vor fi prevăzute cu cilindru tip yale cu 2 chei 
  

A3 Lucrări la instalațiile interioare   

1. Înlocuire calorifer aluminiu profil 33K, lungime=2300 mm, înălțime=420 mm buc 1 

2. Înlocuire calorifer aluminiu profil 33K, lungime=2700 mm, înălțime=420 mm buc 1 

3. Înlocuire calorifer  aluminiu profil 22K, lungime= 1000mm, înălțime=700mm buc 1 

4. Înlocuire rezervor vas WC montaj la semi-înălțime buc 1 

5. Înlocuire corp iluminat grup sanitar tip neon 4x18W IP44 montaj aparent buc 1 

6. 
Înlocuire corp iluminat aparent hol cu panou LED 48W, dimensiune 60x60 

cm, flux luminos min. 3800 lumeni, temperatura culoare 3000 – 4000 K 
buc 1 

7. 

Înlocuire corp iluminat aparent din biroul patru cu panou LED 48W,  

dimensiune 60x60 cm, flux luminos min. 3800 lumeni, temperatura culoare 

3000 – 4000 K 

buc 2 

A4 Montare rulouri exterioare antiefracție la ferestre   
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1. 

Rulou exterior din aluminiu, cu acționare electrică, cu sistem antiefracție, cu 

plasă anti-insecte tip rulou încorporată.  Dimensiuni: 1800 mm x 1500 mm. 

Culoare alba. 

buc 2 

A5 Înlocuire sistem scurgere ape pluviale   

1. 
Înlocuire jgheaburi. Jgheaburile noi vor fi din tablă de oțel zincat și protejat 

multistrat pe ambele fețe de culoare maro, deschidere 160 mm. 
ml 44 

2. 
Înlocuire burlane. Burlanele noi vor fi din tablă de oțel zincat și protejat 

multistrat pe ambele fețe de culoare maro, diametru 110 mm 
ml 11 

 

NOTĂ: Ofertanții interesați au dreptul să viziteze O.J Bihor pentru a analiza cu exactitate clădirea, astfel 

încât să poată evalua complexitatea lucrării și să poată formula o ofertă corectă și concludentă. 

 

4.3.2. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:  

 

- Se va ţine cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului. 

- Toate materialele necesare realizării lucrărilor prezentate se vor pune la dispoziţie de către 

executant.  

- În vederea alegerii nuanṭelor materialelor menționate în tabelul de mai sus, executantul va colabora 

permanent cu un reprezentant ANCOM. 

- Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.  

- La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele, reglementările şi condiţiile tehnice existente 

în domeniu.  

- Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate. 

- Se vor proteja mocheta, ferestrele, ușile, mobilierul, aparatura existentă etc. cu folie plastic. 

- 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, instalații, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe șantier deșeurile sau 

lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.  

- La finalizarea lucrărilor se va face curățenie și vor fi îndepărtate eventualele pete de vopsea. 

- Executantul va asigura transportul materialelor necesare şi debarasarea deşeurilor rezultate în 

urma executării lucrărilor. 

- Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta pe 

parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, 
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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. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, 

(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/). 

     

5.Valoarea estimată fără TVA:  35.740,00 RON 

 

6.Condiţii contract: 

6.1.Termen de execuție: maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data permiterii accesului la 

amplasamentul unde urmează să fie executate lucrările, pe baza de proces-verbal de predare-primire 

amplasament. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor este semnat până la expirarea acestui termen.  

Pentru calculul termenului de 30 (treizeci) de zile lucrătoare menţionat mai sus, nu se va lua în considerare 

perioada cuprinsă între data notificării transmise de executant privind finalizarea lucrărilor şi data stabilită 

pentru recepţia la terminarea tuturor lucrărilor care fac obiectul achiziţiei. 

Recepţia la terminarea lucrărilor se va efectua pentru toate lucrările care fac obiectul achiziţiei. 

6.2. Locul de execuţie a lucrărilor:  sediul O.J. Bihor situat în Oradea, str. Grigore Ureche, nr. 

12, jud. Bihor. 

6.3. Produsele vor fi însoțite de următoarele: aviz de însoțire marfă, certificat de garanție, declarație de 

conformitate/certificat de calitate. 

6.4. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi produselor montate/instalate este de minim 36 

(treizecişisase) de luni şi va curge de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, în condiţiile stipulate în contractul de lucrări. 

În situaţia în care anumite produse montate/instalate beneficiază de o perioadă de garanţie mai mare 

decât cea prevăzută mai sus, executantul se obligă să asigure respectarea obligaţiilor cu privire la garanţie 

prevăzute în certificatele de garanţie acordate de producător pentru fiecare dintre aceste produse. 

În perioada de garanţie: executantul are obligația de a remedia defecțiunile lucrărilor 

executate/produselor furnizate/instalate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, 

fără costuri pentru achizitor; în cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor produselor depășește 7 

(șapte) de zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor 

acestora, executantul are obligația de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, cu performanțe 

similare sau superioare, cu titlu definitiv, precum și de a reface lucrările aferente, fără a solicita costuri 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.mmediu.ro/
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achizitorului; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii 

acestuia, respectiv de la data semnării unui nou proces-verbal de recepție.  

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor lucrărilor executate/produselor furnizate/instalate, 

incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locul de execuție a lucrărilor menționat 

mai sus sunt în sarcina executantului.   

În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, executantul se obligă să plătească achizitorului penalităţi de 

întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 

corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM 

din obligaţiile de plată a preţului, fără nici o formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, executantul are obligația de a le plăti în 

termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

6.5. Garanție de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la încheierea contractului 

executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie - 10% din valoarea totală a 

contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de 

către ambele părți.   

6.6. Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor furnizate/instalate se transferă de la executant 

la achizitor la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

6.7. Prezentarea propunerii financiare: Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include 

toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de lucrările care fac obiectul prezentei achiziții. 

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

 

Condiții de plată: Plata prețului se va efectua de către ANCOM către  executant în contul deschis de 

către acesta la Trezorerie. 

Executantul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 

030925, Mun. București. 

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită și acceptată de ANCOM.  

În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de 

maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăți în avans și/sau plăti parțiale. 
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Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea executantului. Se vor prezenta: 

- 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; 

- declarația reprezentantului legal/împuternicit al executantului din care să rezulte că oferta 

prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă, în conformitate cu 

modelul din Anexa nr.4.  

 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai 

scăzut în Lei, fără TVA. 

 

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut în Lei, fără 

TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin 

prezenta. De asemenea, ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel 

mai scăzut în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP un deviz de lucări și 

materiale care va detalia prețurile care compun prețul total. 

 

Nota 1: Prețurile din Deviz vor cuprinde atât valoarea materialelor cât şi valoarea manoperei aferente.  

 

Notă 2: Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile 

transmise de către ANCOM şi măsurătorile efectuate de către executant sau orice alt tip de neconcordanţe, 

riscul aparţinând în totalitate executantului. 

 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM va îndeplini 

formalitățile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică aprobate prin H.G. nr. 395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite 
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de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără 

TVA. 

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu îndeplinește 

cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în catalogul electronic din 

SEAP următorul preț în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta, această acțiune 

urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta. 

 

9.Informatii suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor 

(cod CPV: 45453000-7)”, până la data de 05.10.2017. 

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în SEAP sub alta 

denumire decât cea de „Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor (cod CPV: 45453000-

7)” sau după data de 05.10.2017 nu vor fi luate în considerare.  

 

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea acesteia prin fax 

la nr. +40 372.845.402 sau 599 sau pe e-mail la adresa alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro sau 

izabela.nastase@ancom.org.ro. 

 

Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform celor de mai sus. 

 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 05.12.2017. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, 

sectiunea Anunturi/Achiziții publice și în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea Publicitate-Anunțuri. 

 

 Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr.1, 2, 3 și 4. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro
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Anexa nr. 4 

 
        OFERTANT, 
__________________ 
  (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 
precizate în solicitarea de ofertă 

 
 
 
 
 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
_________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în 
calitate de ofertant la achiziția de „Lucrări de reamenajare a sediului Oficiului Județean Bihor (cod CPV: 
45453000-7)”, organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor 
aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea 
de oferte ANCOM. 
              Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 

 
 


