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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze lucrări de
reparație poartă acces la sediul ANCOM DR Cluj, (cod CPV: 48921000-0).
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achiziţii Regionale Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunț: Cumpărare directă
1. Tip contract: Lucrări
2. Denumirea achiziţiei:
Contract sau Comandă având ca obiect achiziţia de lucrări de reparare poartă acces la
sediul ANCOM DR Cluj,
3. CPV: 48921000-0,
4. Descrierea contractului
Lucrările care fac obiectul achiziției, reprezintă lucrări de reparare poartă acces la sediul
ANCOM DR Cluj, trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului
de sarcini anexat.
Valoarea estimată fără TVA – 3.900,00 lei,
5. Condiţii contract:
Termenul de prestare a serviciilor - 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la
semnarea contractului de către părţi sau de la data confirmării primirii comenzii;
Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor cu
întârziere şi/sau constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie a neconformităţilor serviciilor
prestate/ lucrărilor executate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din
valoarea contractului sau comenzii, fără TVA, pe fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere. În
cazul în care penalităţile nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea achizitorului.
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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 se va face astfel:
Preţul trebuie exprimate în Lei, fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe
şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. Preţul ofertei va fi exprimat în lei/,
total operaţiuni solicitate prin Caietul de sarcini, fără TVA, conform anexei nr. 2. Se va specifica
dacă firma este plătitoare sau neplătitoare de TVA.
Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi
nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii Contractului sau comenzii.
Ofertele care nu se încadrează in valoarea estimată vor fi considerate
inacceptabile.
Conditii de plată:
Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Bucureşti,
CUI: 14751237, cont: RO56TREZ23F850100.20.02.00.X, A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa:
ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după procesul-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor/lucrărilor. Plata se va efectua, în baza facturii transmise de prestator, primita şi
acceptata de ANCOM. In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se
va efectua în termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor/lucrărilor.
In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor/lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii. Plata se considera efectuată la data debitarii contului ANCOM.
6. Condiţii de participare:
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitare de
oferte și caietul de sarcini pentru procedura de lucrări de reparare poartă acces la sediul ANCOM
DR Cluj, (cod CPV: 48921000-0 ), conform anexei nr.1.

-Garanția de bună execuție

1.1. (1) EXECUTANTUL garantează buna execuţie, cantitativă şi calitativă, a obligaţiilor care fac
obiectul Contractului, prin constituirea, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la
semnarea Contractului de către ambele părţi, a garanției de bună execuție conform prevederilor
art. 40 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, în valoare de 390,00
Lei, reprezentând 10% din preţul total al Contractului prevăzut la pct. 4.1., fără TVA.
(2) Garanția de bună execuție se poate constitui prin:
a) instrument de garantare irevocabil emis de o instituție de credit din România sau alt stat
sau de o societate de asigurări valabil până la data de 31.12.2019, emisă exclusiv în favoarea

ACHIZITORULUI
sau

b)
virament
bancar
în
favoarea
ACHIZITORULUI
în
RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti

contul

nr.

sau

c) depunerea sumei în numerar la casieria ACHIZITORULUI,
1.2. În situația în care EXECUTANTUL nu constituie garanția de bună execuție, Contractul se
va rezoluționa conform art. 18.1, lit. A).
1.3. (1) ACHIZITORUL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă EXECUTANTUL nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
prezentul Contract. Anterior emiterii de pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
ACHIZITORUL are obligaţia de a notifica pretenția atât EXECUTANTULUI cât și emitentului
instrumentului de garantare, dacă este cazul, precizând, totodată, obligaţiile care nu au fost
respectate și modul de calcul al prejudiciului conform prezentului Contract.
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(2) În situația executării garanției de bună execuție, total sau parțial, EXECUTANTUL are
obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de maxim
5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea ACHIZITORULUI. În cazul neîndeplinirii aceste obligații,
prevederile pct. 11.2 se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă garanţia de bună execuţie nu acoperă integral valoarea prejudiciului,
ACHIZITORUL are dreptul de a solicita EXECUTANTULUI plata oricărei sume pentru acoperirea
integrală a prejudiciului suferit.
1.4. Garanţia acordată lucrărilor executate este distinctă de garanţia de bună execuţie a
Contractului.
1.5. Părţile convin eliberarea/restituirea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile
art. 42 alin. (4) 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, astfel:
a) 70% din valoarea garanţiei se eliberează/restituie în termen de 14 (paisprezece) zile
de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu
s-au ridicat pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse este minim,
sub condiția prezentării de către EXECUTANT a unui addendum la instrumentul de garantare (în
cazul în care garanţia de bună execuţie este constituită în această formă) numai în ceea ce
priveşte reducerea valorii acesteia la suma de 117,00 Lei (30% din valoarea garanţiei de bună
execuţie) şi prelungirii valabilităţii acestuia pe o perioadă cu cel puţin o lună mai mare decât
perioada de garanţie acordată lucrărilor executate;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei se eliberează/restituie la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală, dacă până la acea
data nu au fost ridicate pretenţii asupra ei.
1.6. În cazul în care perioada de valabilitate a instrumentului de garantare de bună execuție nu
acoperă perioada de executare a lucrărilor care fac obiectul Contractului, precum și în situația
prevăzută la pct. 11.5. lit. a) EXECUTANTUL are obligația de prezentare a addendumului de
prelungire a valabilităţii instrumentului de garantare înainte cu 5 (cinci) zile de expirarea perioadei
de valabilitate a instrumentului de garantare. În caz contrar, ACHIZITORUL are dreptul de a
executa instrumentul de garantare.
7. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care
are preţul cel mai scăzut, exprimat în lei fără TVA,
8. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 04.10.2019 (inclusiv), prin publicare în
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei, printr-un email, la adresa
dana.oltean@ancom.org.ro.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. Oferta trebuie să fie valabilă cel
puţin până la data de 04.11.2019.
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.
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OFERTANT,

ANEXA nr.1

__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
legal/împuternicit
al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de lucrări de reparare poartă acces la sediul
ANCOM DR Cluj, (cod CPV: 48921000-0), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată
respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de ofertă și caietul de
sarcini, pentru care depunem ofertă.
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,
_________________________
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Anexa nr. 2

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ

Nr.
crt.
1.

Preț per total operațiuni
solicitate, în Lei, fără TVA

Denumirea obiectului achiziției
Preț total- lucrări de reparare
poartă acces la sediul ANCOM DR
Cluj, (cod CPV: 48921000-0).

Societate plătitoare/neplătitoare de TVA.

Data completării ……………..

OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)
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CAIET DE SARCINI

I.

Obiectul contractului: reparare poartă acces

II.
Caracteristici și cerințe: Reparație efectuată cu respectarea standardelor și normativelor
în vigoare.
III.

Descrierea lucrărilor:

1. Situația existentă:
La sediul DR Cluj, dispozitivul și întreg mecanismul care acționează deschiderea porții de
acces în curtea interioară a sediului DR Cluj, care are o vechime de peste 11 ani, prezintă un grad
mare de uzură, erori la deschidere tot mai dese în ultima perioadă și care nu pot fi remediate cu
forțe proprii, iar poarta sare de pe cremalieră, ceea ce impune schimbarea sistemului automatizat
de deschidere a porții pentru a se asigura intrarea și ieșirea autovehiculelor direcției din/în această
curte.
2. Reparația propusă/minimală și materiale în cantități minimale
necesare realizării reparației:
Reparația constă în înlocuirea kit-ului de automatizare pentru poartă culisantă la sediu
ANCOM - DR Cluj.
Operațiile necesare executării reparației sunt următoarele:
- Demontarea kit-ului de automatizare pentru poartă culisantă existentă;
- Montarea noului kit-ului de automatizare pentru poartă culisantă.

Tehnologia de execuție a reparației:

- Demontarea kit-ului existent şi montarea noului kit de automatizare pentru poarta
culisantă se va face la sediul ANCOM - DR Cluj, din Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr.28,
Jud. Cluj.

Reparația kit-ului de automatizare pentru poartă culisantă
Operațiile necesare executării reparației sunt următoarele:
- Demontarea cremalierei existente şi montarea unei noi cremaliere la poarta
de acces pe toată lungimea ei, compatibilă cu motorul;
- Demontarea motorului existent şi montarea unui nou motor de înaltă
performanță pentru trafic intens, cu alimentare la 230V, cu limitator capăt de
cursă mecanic sau magnetic;
- Montarea unui operator pentru poartă culisantă până la minim 400kg, cu
panou de control;
- Montarea unei manete de deblocare a motorului cu cheie personalizată;
- Montarea unui dispozitiv încetinire de viteză la capăt de cursă;
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-

Demontarea senzorilor existenți şi montarea unor noi senzori (fotocelule) cu
o rază de acțiune de 10 m;
Demontarea centralei existente şi montarea unei noi centrale de comandă la
220V cu încetiniri şi receptor pe frecvența 443 MHz;
Demontarea lămpii de semnalizare existente şi montarea unei noi lămpi cu
lumină LED cu alimentare la: 12V-24V-220V, galben cu suport;
Demontarea antenei existente şi montarea unei antene de recepție nouă pe
frecvența 443 MHz, pe suport şi cablu de cel puțin 3,5 m;
Înlocuirea emițătoarelor (telecomenzi) existente cu 2 buc. emițătoare
(telecomenzi) noi pe frecvența de 443 MHz compatibile cu antena de recepție
şi centrala de comandă;
Reglarea electronică a cuplajului;
Ataşarea unui manual de instalare şi programare în limba română.

3. Cerinţe tehnice obligatorii ale reparației şi precizări referitoare la
materialele folosite:
La realizarea reparației vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în
domeniul lucrărilor enumerate mai sus.
Reparația se va executa îngrijit şi de bună calitate, conform normelor CE.
Ofertantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic şi vor avea certificate de
calitate.
Ofertantul poate vizita amplasamentul şi dacă este cazul poate 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
executant sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate executantului.
Toate materiale necesare pentru efectuarea reparației vor fi furnizate de către ofertant.
Executantul va consulta achizitorul pentru materialele ce urmează să le achiziționeze și să le
folosească la execuția reparației.
Pe parcursul execuţiei reparației cât şi la finalizarea acesteia, 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.
Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale
achizitorului, normele de securitate în muncă, precum și de apărare împotriva incendiilor, pe toată
durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea acestora.
Executantul răspunde pentru daunele aduse terţilor ca urmare a executării reparației, în
cazul în care sunt produse din culpa sa.
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 reparației
vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul reparației enumerată 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
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reglementările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
IV.

Termenele de execuţie a lucrării:
- maxim 15 (cinsprezece) de zile lucrătoare de la de la data transmiterii predării
amplasamentului. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie la
terminarea reparației este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.
V.
Perioada de garanţie acordată reparației este de minim 24 (douăzecișipatru) de luni
de la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea reparației sau dacă este cazul, de la
remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul verbal de recepţie de la terminarea reparației.
Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 zile lucrătoare de la notificare,
fără costuri pentru autoritatea contractantă.

8/8

