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 servicii de
expertiză tehnică în construcții la sediul O.J. Satu - Mare.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de expertiză tehnică în construcții la sediul
O.J. Satu - Mare.
3. CPV: 71319000-7
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ” servicii de expertiză tehnică în construcții la sediul O.J.
Satu - Mare” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat.
5. Valoarea estimată fără TVA 2.500,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de
15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea contractului de părți.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal de recepție.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea comenzii sau contractului, 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.
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Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:
Se va prezenta un preț pentru toate serviciile solicitate.
Se va specifica daca societatea este plătiroare sau neplătitoare de TVA. Preţurile trebuie
exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. Ofertantul trebuie să prezinte în
oferta sa datele de idetificare, date de contact.
Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi
nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului.
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 emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO51TREZ.23.F.85.01.00.20.12.00.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 semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii.
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 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 și caietul de sarcini”.
- Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, în conformitate cu formularul din
anexa 1, din care să reiasă că are calitatea de expert tehnic pentru cerința E, atestat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru serviciile care fac obiectul procedurii de
achiziţie.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut, lei fără TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 05.05.2016, (inclusiv), prin fax la nr. 0264484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin
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poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str.
Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 05.05.2016, (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 05.07.2016.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini și anexa 1, poate fi vizualizata şi pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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Caiet de sarcini
1. Obiectul contractului: servicii de expertiză tehnică în construcții
2. Detalierea metodologiei de lucru:
Serviciul constă în efectuarea unei expertize tehnice de specialitate la acoperișul terasă de
la sediul OJ Satu Mare, conform Ordinului MLPAT nr. 77/N/28.10.1996 pentru Cerința E (izolația
termică, hidrofugă și economia de energie), expertiză care să cuprindă următoarele faze și etape:
I. Consultarea documentelor:
o Proiect tehnic faza DDE – în special cele referitoare la acoperiș (plan,
secțiuni, detalii, etc);
o Cartea construcției – în special documentele referitoare la stratificația și
detalii de execuție efectiv realizate, la proba de inundare, la eventualele
intervenții postexecuție și diverse modificări, etc.;
o Instrucțiuni de exploatare și întreținere pentru acoperiș.
II. Verificarea vizuală (se consemnează în fotografii):
o Acoperiș:
 Starea suprafeței orizontale și verticale;
 Diverse străpungeri;
 Racordare la jgheaburi și burlane;
 Detalii de acces pe acoperiș;
 Sistem de protecție contra căderii;
o Intrados acoperiș:
 Puncte și suprafețe afectate de infiltrații de apă sau de condens;
 Structura planșeului;
o Instalația de evacuare apă pluvială.
III. Investigații acoperiș:
În cazul în care expertul tehnic are dubii asupra stratificației realizate, acoperișul se va
desface în câteva puncte până la planșeu. În cazul lipsei documentelor de la punctul I
acestă investigație este obligatorie în minim două puncte. Locațiile și numărul se vor
alege de expertul tehnic. După investigație fiecare punct se va reizola, astfel încât să
se evite formarea unor noi puncte de infiltrații.
IV.Documentația tehnică va conține:
o Descrierea concluziilor de la pct. I, II și III;
o Soluții tehnice pentru infiltrarea de apă și/sau reabilitarea integrală a termo
și hidroizolației acoperișului;
o Recomandări de măsuri pentru respectarea normelor actuale de termoizolare
pentru acoperișuri terasă;
o Diverse detalii tip sau de principiu.
3. Condiții specifice:
Servicii efectuate numai de către un expert tehnic pentru cerința E, atestat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
4. Criteriul de atribuire:
- preţul cel mai scăzut;
5. Locul de prestare a serviciilor:
- la sediul beneficiarului din Satu Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 76, jud. Satu Mare;
6. Termenul de prestare al serviciilor:
- 15 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii sau de la data semnării
contractului;
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Anexa nr. 1

Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul
______________________,
reprezentant
legal
al
_______________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la procedura, în vederea atribuirii contractului de
achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii de expertiză tehnică în
construcții, (cod CPV: 71319000-7), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în
declaraţii, că am calitatea de expert tehnic pentru cerința E, atestat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, (conf. Ordin MLPAT nr. 77/N/28.10.1996)
și pot să desfăşor activităţile solicitate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să

(numele)

semnez oferta pentru şi în numele _____________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)
(semnătura şi ştampila)

5/5

