În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze lucrari de reparatii la sediul OJ Brasov.
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia:
Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Lucrari
2. Denumirea achiziţiei:
Comanda/contractul va avea ca obiect executarea lucrarilor de cablare structurata retea IT
si reparatii la zugraveala interioara pentru sediul OJ Brasov cu sediul in Brasov, str. Bisericii Romane,
nr. 101, jud. Brasov.
3. CPV: 45453100-8
4. Descrierea contractului:
A. Situaţia existentă

In acest moment, infrastructura IT de la sediul OJ Brasov a devenit ineficienta, raportat
la noile echipamente IT. Modul de realizare nu permite mentenanta retelei si nu se pot realiza extensii
care sa deserveasca echipamentele performante primite in doratarea OJ Brasov. Prin urmare se
impune realizarea unei cablari structurare, cu includerea unui Patchpanel de min 24 de porturi Cat6,
care sa eficientizeze reteaua, sa permita extinderi controlate si sa permita interventia rapida de
remediere a posibilelor disfunctionalitati aparute in retea.
 Prin realizarea cablarii structurata se va reamplasa concentratorul de conexiuni cu
echipamente IT, telefonie si monitorizare. Acesta va fi amplasat in subsolul imobilului, asigurandu-se
posibilitatea functionarii in conditii optime de temperatura si se va putea cabla cladirea in mod logic cu
ramificatii bine definite.
 In urma acestor lucrari de recablare, avand in vedere interventiile in zidarie prin formarea
traseului cablarii, fixarea prizelor si a dozelor, se impune realizarea lucrarilor de reparatii zidarie si
zugraveala la interiorul imobilului pe zonele afectate.
Totodata se va avea in vedere si faptul ca vopseaua lavabila de la interiorul sediului OJ Brasov
este murdara, prezinta zone inegrite de preful depus de curentii de aer si prezinta zone in care
tencuiala este umflata si desprinsa din cauza igrasiei care se instalase in anumite zone inainte de a
reface hidroizolatia imobilului.

B. Lucrări propuse/minimale si Materiale in cantitati minimale necesare realizarii
lucrarilor:
B.1. CABLAREA STRUCTURATA

B.1.1. Descrierea procesului de realizare a clablarii structurate:
Lucrarile constau in realizarea cablării structurate pentru clădirea ANCOM O.J. Brasov în sensul
efectuarii urmatoarelor operatii principale:
- punctul de concentrare principal (si unic in momentul de fata) al retelei de la parterul sediului va fi
mutat la subsolul cladirii;
- instalarea a 20 porturi voce-date (9 prize duble + 2 prize simple) dispuse la parter si la mansarda
dupa cum este arătat în Anexele 1 - 3
În anexele 1 - 3 sunt prezentate planurile clădirii în care este inscris numărul de porturi de
acces care urmează a fi instalate în fiecare incăpere şi poziţionarea cabinetului.
Cablarea clădirii se va face independent de cablarea existentă.
Programul de lucru se va stabili de comun acord cu beneficiarul, pentru a se evita perturbarea
activitaţii instituţiei.
Traseele cablurilor vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Executia operaţiilor care
implică deteriorarea zugravelilor, zidariilor si a altor elemente de finisare şi construcţie va fi planificată
de comun acord cu beneficiarul. Totodată remedierea acestor deteriorari la starea de dinaintea
inceperii lucrărilor va fi făcută de catre prestator.
Etichetarea prizelor şi a patch-panel-ului va fi făcută de către prestator folosind etichete
autoadezive, numerotarea acestora făcându-se de comun acord cu beneficiarul.

B.1.2. Cerinţe tehnice obligatorii şi precizări referitoare la materialele folosite:
Toate materialele folosite de către prestatorul de servicii vor proveni de la producatori
certificati ISO 9001 fiind însoţite de certificate de origine si de calitate.
Materialele (cablu, prize, canal cablu etc) vor respecta normele de securitate contra incendiilor.
Prestatorul de servicii va trebui sa fie certificat şi acreditat de catre companii competente in
acest sens, care sa ateste capabilitatile prestatorului de servicii privind executia retelelor de date si
voce din categoria Cat6.
Prestatorul de servicii va trebui sa prezinte la finalizarea lucrarilor buletinul de masuratori, care
să ateste calitatea reţelei la nivelul categoriei Cat6.
Garanţia lucrărilor executate şi a echipamentelor va trebui să fie de minim 24 luni. Totodată
prestatorul trebui să ofere beneficiarului şi certificatul de extindere a garanţiei la 25 de ani pentru
calitatea şi performaţele conexiunilor realizate.

B.1.3. Prizele de acces:
Cablarea prizelor va fi structurată. Astfel prizele vor putea fi folosite atât pentru voce cât si
pentru date. Prizele vor fi: furnizate si montate de catre prestator si vor fi de Cat6
Prizele noi vor fi de preferinţă de tip ingropat, montate în doze de aparat. Acolo unde acest
lucru este imposibil sau greu de realizat, prizele vor fi, aparente, fixate in perete cu dibluri, conexiunea
pana la ele făcându-se prin canal de cablu din PVC.
Prizele vor avea culoare albă, vor fi complete (faţetă, ramă, conector) vor fi modulare,
permiţând înlocuirea conectorilor, şi vor fi prevăzute cu soluţii de protecţie la praf integrate in designul
acestora. Totodată conectorii prizelor vor avea figurate in dreptul contactelor ambele standarde de
conectorizare, T568A si respectiv T568B, in vederea inspectarii vizuale facile a corectitudinii
conectorizarilor.

Montarea cablurilor prin pereţi se va face prin tubulatura PVC sau tub riflat (copex).
Cablurile si prizele vechi vor fi recuperate de catre prestator si predate beneficiarului.

B.1.4. Cabinetul:
Cabinetul va fi pozitionat la subsolul clădirii conform anexei 1.
Pozitia finala a echipamentelor in cabinet va fi decisa de comun acord cu beneficiarul in momentul
executiei lucrarii. Traseul folosit de furnizorul de servcii de comunicatii pana la cabinet va fi stabilit de
comun acord cu beneficiarul.

B.1.5. Patch-panelul:
În cabinet se va monta un patch-panel cu cate 24 porturi, de tip Cat6. existent la
beneficiar. Organizatorul de cabluri este in dotarea beneficiarului.
Pozitionarea patch-panelului si a organizatorului in cabinet se va face de comun acord cu
beneficiarul.

B.1.6. Cablul pentru date:
Se va folosi cablu de tip UTP Cat6 conform cu standardul ISO/IEC 11801, prezentand jacheta
LSZH de culoare alba. Cablurile de categorie 6 250MHZ vor prezenta un separator dielectric in plan
longitudinal de tip “cruce” care sa asigure o distanta minima necesara intre perechile torsadate,
reducand in acest mod interferentele de natura electrostatica. Modul de impachetare al cablurilor de
categorie 6 este rola/ghem de 305 metri in cutie de carton.
Acolo unde nu este posibila montarea ascunsa a cablurilor UTP acestea se vor monta prin pat
de cablu din PVC de culoare alba dimensionat dupa caz. Amplasarea patului de cablu se va face de
comun acord cu beneficiarul.

B1.7. Anexe:
Anexele 1-3 contin planurile etajelor cu locurile de amplasare atat al cabinetului cat si al
prizelor ce vor fi instalate de catre prestator.
In anexa de mai jos se gaseste lista cu operatiile minimale ce trebuiesc executate si lista cu
materialele a caror furnizare va fi asigurata de executant.

NR
CRT.

OPERATII minimale

1

Lucrari de demontare a punctului de concentrare principal (si unic
in momentul de fata) al retelei de la parterul sediului

2

Mutarea la subsolul cladirii punctului de concentrare principal

3

Realizarea traseului retelei aparente de cable, aprox 400 ml

4

Montarea si fixarea tuturor prizelor, a Pachpanel si a Patchcord

5

Realizarea masuratoruilor si eliberarea unu Buletin de
masuratori care sa cuprinda verificarea functionarii tuturor
prizelelor

NR
CRT.
1
2
3
4
6
8
9
12
13
14
15
16
17

MATERIALE minimale

UM

BUC

Bara de alimentare cu energie electrica 8 prize x 220V, cu
siguranta diferentiala de 16A, cu kit de fixare in cabinet de 19’’

buc

1

Patchcord Cat6 0.5 m
Patchcord Cat6 1 m
Patchcord Cat6 5 m
Ansamblu surub + piulita prizonier
Priza dubla aparenta RJ45 Cat6
Priza simplă ingropata RJ45 Cat6
Canal cablu (80x40 mm, PVC)
Canal cablu (40x20 mm, PVC)
Canal cablu (20x20 mm, PVC)

buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml

10
10
10
20
9
2
20
30
40
2 role de 305
ml
100
100
200

buc

Cablu UTP Cat6
Tie-wrap mic 80x2
Tie-wrap mare 300x4
Diblu 6x45mm cu holzsurub

buc
buc
buc

B.2. LUCRARI DE REPARATII ZIDARIE SI ZUGRAVEALA INTERIOARA
MINIMALE

Nr.
Crt.
1
2
3

Denumirea lucrării

(Manopera/ Materiale)

curatat si spalat vopseaua lavabila de pe pereti interiori (Manopera)

UM

Cant.

mp

437

curatat si gletuit crapaturi in tencuiala si zone de desprindere a
mp
tencuieli (Manopera)
smirgheluit si finisat suprafete gletuite
mp
(Manopera/ Materiale)

45
45

4

aplicat amorsa (Manopera/ Materiale)

mp

437

5

aplicat vopsea lavabila de interior
(Manopera/ Materiale)

mp

437

6

demontat perchet si plinta (Manopera)

mp

21.5

7

montat parchet si plinta pe strat de folie de izolatie

mp/ml

21.5

8

Montare protectii pal - frezare (Manopera/ Materiale de prindere)

buc

10

NOTĂ * În vederea executării lucrărilor menționate în tabelul de mai sus, executantul va
achiziționa toate materialele necesare. Va evacua și transporta materialele rezultate în
urma curatarii peretilor, astfel încât să se efectueze și curațenia spațiului după încheierea
șantierului si va proteja mobilierul, aparatura, parchetul sau mocheta cu folie.

C. Cerinţe tehnice generale:

domeniul



La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în
lucrărilor enumerate mai sus.
Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate.
Ofertantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

În vederea realizării lucrarilor propuse se poate accepta si altă soluţie tehnică, economică şi
calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat.
Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot 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 ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de
neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate ofertantului (ofertanţilor).
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 lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în
domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie
pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform Anexei nr. 4, 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 reglementările din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
5. Valoarea estimata fara TVA - 20000,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 45
(patruzeci si cinci) zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnarii contractului. Termenul
se considera respectat in masura in care procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor este
semnat fara obiectiuni pana la expirarea acestui termen.

Perioada de garanție acordată lucrarilor este de minim 24 (douăzecișipatru) de luni și va
curge de la data semnării procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, sau, dacă este cazul,
de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.
În perioada de garanţie: executantul are obligaţia de a remedia defecţiunile în termen de
maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea comenzii/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.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul ofertei va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziții, precum şi a
celorlalte obligaţii asumate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada executării lucrărilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
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 serviciilor si in
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada
24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului verbal de receptie a
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor
in perioada 24-31 a lunii.
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 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.
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, conform Anexei nr. 4, din
care să rezulte că ofertantul 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.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 14.09.2015 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str.
Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 14.09.2015 (inclusiv), ora
17.00, 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. 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 14.10.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4
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 lega/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia lucrărilor de reparaţii la sediul OJ Brasov (cod CPV:
45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
– Direcţia Regională Bucureşti, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură
de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 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 în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi
completările ulterioare.
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,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

