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
întocmire certificat de performanță energetică pentru clădiri.
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 sau comandă, având ca obiect achiziţia de servicii întocmire certificat de
performanță energetică pentru clădiri.
3. CPV: 71314300-5
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii întocmire certificat de performanță energetică
pentru clădiri” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat. Procedura este împățită în 2 (două) loturi.
5. Valoarea estimată fără TVA 3.000,00 Lei (lot 1- 1.400,00 lei, lot 2-1.600,00 lei)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de
10 (zece) zile lucrătoare de la comanda scrisă transmisă de către ANCOM sau semnarea
contractului de părți.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediile ANCOM DR Cluj.
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 tarif pentru fiecare lot în parte.
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: RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.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 auditor energetic 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 17.03.2016, (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 17.03.2016, (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 17.05.2016.
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 achiziției: servicii întocmire certificat de performanță energetică pentru clădiri
2. Detalierea metodologiei de lucru:
Serviciul constă în întocmirea certificatelor de performanță energetică pentru următoarele
sedii ale Direcției Regionale Cluj care au suprafața utilă mai mare de 250 mp:
Lot 1 - sediul OJ Sălaj;
Lot 2 - sediul OJ Satu Mare.
Date despre imobile:
1. Lot 1: Sediul OJ Sălaj:
a. Adresa: Str. Căprioarei, nr.2E, Zalău, jud. Sălaj;
b. Construcție D+P+M, suprafață utilă 258,22 mp, compusă din 5 camere, 2
grupuri sanitare, 1 oficiu;
2. Lot 2: Sediul OJ Satu Mare:
a. Adresa: Str. Alexandru Odobescu, nr.76, Satu-Mare, jud. Satu-Mare;
b. construcţie P+1, suprafaţă utilă 286,92 mp, compusă din 7 camere, 4 grupuri
sanitare, 1 oficiu;
Auditorul care va întocmi certificatul de performanță energetică, va avea obligația de a se
deplasa la fața locului în vederea culegerii datelor necesare (dimensiuni și structură pereți,
planșee, ferestre; tipuri corpuri de încălzire; tip sistem de iluminat; trasee rețele de încălzire și apă
caldă menajeră; stare imobil, orientare, etc).
Serviciile prestate se vor concretiza prin întocmirea unui ”Certificat de performanță
energetică” pentru fiecare imobil.
3. Condiții specifice:
Servicii efectuate numai de către persoanele care au calitatea de auditor energetic atestat
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
4. Criteriul de atribuire:
- preţul cel mai scăzut;
5. Termenul de prestare al serviciilor:
- 10 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 întocmire certificat de
performanță energetică pentru clădiri, pentru Lotul ............ , (cod CPV: 71314300-5),
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 auditor
energetic atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și pot să
desfăşor activităţile solicitate corespunzătoare lotului/lor mai sus menţionate, 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

