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 Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze
Servicii de curățare a ferestrelor exterioare și alucobond la sediul Oficiului Județean
Bacău (cod CPV 90911300-9). Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achiziții Regionale,
Tel. 0372.845.210 sau; Fax: 0232.219.338, în atenţia: Andrei Marius MAZILU, e-mail:
andrei.mazilu@ancom.org.ro
Tip anunț: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei: Servicii de curățare a ferestrelor exterioare și alucobond la sediul
Oficiului Județean Bacău, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 29.
3. CPV: 90911300-9
4. Descrierea contractului:
- Pentru sediul OJ Bacău, suprafețele exterioare vitrate au un total de 58 mp și alucobond de 47
mp.
- Curățarea suprafețelor din sticlă exterioare și alucobond se va efectua cu soluții de curățare
profesională cu conținut bioalcool, agenți de umezire și de egalizare și amoniac.
Detergenții trebuie să aibă o mare capacitate de curățare și să nu existe riscul producerii unor
modificări sau distrugeri ale suprafețelor pe care se lucrează.
- În vederea întocmirii ofertei, puteți să vizionați clădirile, astfel încât să aveți cunoștință de
dimensiunile și arhitecturile lor, cât și de datele tehnice privind prinderea și escaladarea peretelui
cortină și a suprafețelor vitrate situate la înălțime. Nu se vor deconta servicii ulterioare rezultate ca
urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă și
măsurătorile efectuate de către ofertanți sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în
totalitate ofertanților.
5.

Valoare estimată, fără TVA: 2.625,00 lei, fără TVA

6. Condiţii contract:
Începând cu data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2019. Spălarea
ferestrelor exterioare și alucobondului se va efectua de 2 (două) ori, respectiv luna iunie și luna
octombrie 2019.
Termenul de prestare: începerea serviciilor în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii
solicitării scrise transmise de către ANCOM pentru fiecare perioadă.
Obligațiile executantului se consideră îndeplinite după recepția fără obiecțiuni a rezultatelor
serviciilor solicitate prin caietul de sarcini anexat la prezenta solicitare de oferte, pe fiecare perioadă
în parte.
Pentru depășirea termenului de execuție a prestării serviciilor, executantul va datora penalități de
0,15% din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a
oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute din preț, fără vreo formalitate
de punere în întârziere. Penalitățile care nu pot fi deduse din preț vor fi plătite de executant în
termen de 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepționează pe bază de proces-verbal de recepție la sediul ANCOM –
OJ BACĂU, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 29, în care beneficiarul va confirma efectuarea
serviciilor de către prestator pentru fiecare perioadă, respectiv în lunile iunie și octombrie 2019.
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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.
Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.
Instruirea din punct de vedere al normelor pentru situații de urgență şi protecţia muncii (SSM) a
personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă
a executantului.
Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, și
va conține atât prețul pentru prestarea unei spălări (alucobond + ferestre exterioare), cât și
prețul total pentru cele 2 servicii de curățare. Propunerea financiară va fi întocmită în conformitate
cu Anexa 3 la prezenta Solicitare de ofertă.
Prețurile vor include toate cheltuielile ofertantului, directe și indirecte, legate de prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții. 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 transmite factura la sediul ANCOM - DRI din Stradela Moara de
Vânt, nr 37A, Mun. Iași.
Achizitorul va efectua, pe bază de factură, plata aferentă fiecărei perioade după recepționarea
fără obiecţiuni a prestării serviciilor. În situatia în care factura este primită anterior sau la data
receptiei, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data recepționării fără
obiecţiuni a prestării serviciilor. În situatia în care factura este primită după semnarea procesuluiverbal de recepție, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile
de la data primirii facturii.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a 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(model Anexa nr 1).
- Operatorii economici au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție
publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, 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. Instituțiile competente de la
care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile
de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web:
http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția
Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la
Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/. În acest sens, ofertantul va prezenta
o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta iși
desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale
referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzător
domeniului său de activitate (model Anexa nr. 2).
8. Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta postată în catalogul electronic din SEAP, care
îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 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
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solicitate prin prezenta. În situatia în care ofertantul în cauză îndeplineste toate condițiile solicitate
prin prezenta, ANCOM va îndeplini formalitățile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achziție publică aprobate prin HG
395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această
ofertă care are prețul cel mai scăzut, în lei, fără TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta
se
va
publica
în
catalogul
electronic
din
SEAP
(http//sicap-prod.elicitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrări, până la data de
29.03.2019 (ora 12:00). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va
anunța postarea ofertei prin fax la nr 0232/219338 sau prin e-mail la adresa:
andrei.mazilu@ancom.org.ro. Oferta depusă după data de 29.03.2019(ora 12:00), nu va fi luată
în considerare. Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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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Anexa nr. 1

OFERTANT,
________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al
________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia Servicii de curățare a ferestrelor
exterioare și alucobond (cod CPV 90911300-9), organizată de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcția Regionala Iași, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate
falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în
solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării: ____________

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/imputernicit al
________________________________________,
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
operatorului economic), in calitate de ofertant la achizitia Servicii de curățare a ferestrelor
exterioare și alucobond (cod CPV 90911300-9) organizată de Autoritatea Natională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedura de achizitie și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, ca
pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta
obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii astfel cum sunt acestea
prevazute în Legea securitații și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în celelalte acte
normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înteleg 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 )
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Anexa nr. 3
OFERTANT,
____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Denumire
Servicii de curățare a ferestrelor
exterioare OJ BC în lunile iunie și
octombrie 2019
Servicii de curățare alucobond OJ
BC în lunile iunie și octombrie
2019

UM

Cantitate

mp

58

mp

47

Preț
unitar

Valoare pt o
spălare

Val. totală pt
2 spălări

Valoarea totală a ofertei financiare pentru prestarea celor 2 spălări (în lunile iunie,
octombrie) trebuie să se încadreze în valoarea totală estimată a achiziției, respectiv:
2.625,00 lei, fara TVA.

Data completării ……………..
OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)
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