DRC/____________________
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
expertize tehnice la sediul O.J. Satu Mare, (cod CPV: 71319000-7).
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: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract sau Comandă având ca obiect achiziţia de servicii expertize tehnice la sediul O.J.
Satu Mare. Procedura este împărțită în 3 (trei) loturi.
3. CPV: 71319000-7,
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziției, expertize tehnice la sediul O.J. Satu Mare, trebuie să
îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat.
Valoarea estimată fără TVA – 6.750,00 lei, defalcată astfel: 2.500 lei pentru lotul
nr.1; 2.500 lei pentru lotul nr.2; 1.750 lei pentru lotul nr.3.
5. Condiţii contract:
Termenul de prestare a serviciilor - 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
semnarea contractului de către părţi sau de la data confirmării primirii comenzii;
Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor cu întârziere şi/sau
constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie a neconformităţilor serviciilor prestate,
prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea lotului, 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. 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:
Preţurile trebuie exprimate în Lei, fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului,
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. Procedura este împărţită pe 3
(trei) loturi, reprezentând servicii expertize tehnice la diferite obiective. Preţul ofertei va fi exprimat
în lei/lot, 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: RO51TREZ23F850100.20.12.00.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 procesul-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor. 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.
In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor, 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 servicii expertize tehnice la sediul O.J. Satu Mare,
(cod CPV: 71319000-7), conform anexei nr.1.

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/ lot fără TVA,
8. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 12.07.2019 (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 12.08.2019.
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
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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 servicii expertize tehnice la sediul O.J. Satu
Mare,(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 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 lotul/urile nr. ….………….”, 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

Pentru LOTUL nr. ……….

Nr.
crt.
1.

Preț per total operațiuni
în Lei, fără TVA

Preț total/ lot, servicii expertize
tehnice
Valoarea totală în Lei, fără TVA

Societate plătitoare/neplătitoare de TVA.

Data completării ……………..

OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)
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CAIET DE SARCINI

I.

Obiectul contractului: servicii de expertiză tehnică

II.

Descrierea contractului: Se vor presta următoarele servicii în vederea realizării lucrărilor de
intervenție la imobilul la Oficiul Judeţean Satu—Mare în conformitate cu prevederile legale
aplicabile defalcate pe loturi după cum urmează:
a) Lot 1: servicii de expertiză tehnică pentru identificarea cauzelor infiltrării apelor pluviale prin
fundaţiile şi prin pereţii clădirii sediului Oficiului Judeţean Satu-Mare și identificarea
soluțiilor pentru stoparea acestora, inclusiv remedierea deteriorărilor cauzate de
acestea. Sediul Oficiului Judeţean Satu-Mare este o clădire construită ȋn anul 2008,
sub forma P + 1 E cu o suprafaţă construită la sol de 196 mp.
b) Lot 2: servicii de expertiză tehnică pentru identificarea cauzelor degradării fundației gardului
Oficiului Judeţean Satu-Mare și identificarea soluțiilor necesare pentru reparaţia
acestuia. Gardul care face obiectul expertizei mărgineşte latura sudică a proprietăţi, pe
o lungime de 58,15m.
c) Lot 3: servicii de expertiză tehnică pentru identificarea cauzelor nefuncționării corespunzătoare
a centralei sediului Oficiului Judeţean Satu-Mare şi a ventiloconvectoarelor model
YARD EV MVT 25 care nu ȋncălzesc spaţiul de lucru și soluțiile pentru remedierea
acestora.

III.

Prestarea serviciului:
Prin serviciile solicitate se propune efectuarea unei expertize tehnice pentru fiecare
lot ȋn parte pentru identificarea tuturor deficiențelor și găsirea unei soluții optime
pentru remedierea acestora.
Serviciile care fac obiectul achiziţiei vor fi prestate de către specialişti atestaţi
tehnico-profesional, care să ȋndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia ȋn vigoare.
Expertul tehnic care elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând
soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica şi economică a deciziei
de intervenţie, trebuie să fie atestat MDRAP pe domeniul A1 pentru lotul 1 şi 2 şi
atestat pe domeniul A-It (instalaţii termice) pentru lotul 3.
Întocmirea unui deviz estimativ ȋn care să se precizeze cantităţile şi valorile estimative în
vederea realizării lucrărilor de remediere a deficiențelor apărute la sediului Oficiului Judeţean
Satu-Mare, pentru fiecare lot ȋn parte.
Recepţionarea serviciilor prestate și semnarea prcesului verbal de recepție se va face la
punctul de lucru al ofertantului situat în localitatea Satu-Mare, str.Alexandru Odobescu, nr.76,
jud. Satu-Mare;

IV.

Detalierea metodologiei de lucru:
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Expertiza tehnică trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile H.G.
nr.907/2017 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Ofertantul are obligaţia de a răspunde la solicitările ANCOM în termen de maxim 2
(două) zile lucrătoare de la notificare, atât pe perioada de prestare a serviciilor de
proiectare, cât și pe perioada de execuție a lucrărilor, fără costuri pentru achizitor.
Prestatorul are obligaţia de a efectua vizita în teren pentru determinarea corectă a
soluției adoptată în expertiza tehnică.
NOTᾸ:
• Este recomandat ca ofertanţii interesaţi să viziteze locaţia pentru a

cunoaşte cu exactitate toate detaliile amplasamentului, astfel încât să poată
evalua şi formula o ofertă corectă şi concludentă.
• Aceştia trebuie să anunţe cu cel puţin 1(una) zi lucrătoare înainte, la nr.
telelefon 0732/050 830, persoană de contact Adrian Vasile Huja sau e-mail:

adrian.huja@ancom.org.ro, intenţia de a vizita locaţia.

V.

Criteriul de atribuire:
- prețul cel mai scăzut

VI.

Termen de realizare:
Termenul de realizare este 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de
către ambele părţi.
Rezultatul serviciilor se recepționează pe baza de proces-verbal de recepție.
Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal
de recepție este semnat fără obiecțiuni până la expirarea acestui termen.
Documentația completă (parte scrisă și desenată, inclusiv calcule) se va preda în
trei exemplare pe suport letric și două exemplare pe suport CD sau DVD, partea scrisă
în format pdf. și doc., partea desenată în format dwg. și pdf.
Expertiza tehnică elaborată sub orice formă, este și va rămâne în proprietatea ANCOM în
timpul și după finalizarea prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceasta
fără un acord scris emis în prealabil de ANCOM.
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