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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 Teritorială Iaşi cu 
sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Lucrări  de reparații rulouri 
exterioare din aluminiu la sediul OJ Suceava (cod CPV: 45453100-8). Punct de 
contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale Iași, Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703., 
Fax: 0232.219.338, în atenţia:  Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro 

1.  Tip anunt: Cumparare directa 
2.  Tip contract: Lucrări 
3. Denumira achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de Lucrări  de reparații rulouri 
exterioare din aluminiu la sediul OJ Suceava. 
4. CPV: 45453100-8 
5. Descrierea comenzii Lucrări  de reparații rulouri exterioare din aluminiu la sediul OJ Suceava, 

municipiul Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr. 20, bl. H5, scara A, ap.1, cu destinația spațiu de 
birouri. 

Situația existentă:  
B.1. Sediul dispune de un număr de 5 (cinci) ferestre protejate cu 5(cinci) storuri exterioare din aluminiu. 
Toate cele 5 mecanisme sunt degradate din cauza acțiunii razelor ultraviolete. 
C. Etapele lucrărilor solicitate: 
1. Demontarea celor 5 (cinci) mecanismelor de ridicare și coborâre. 
2. Înlocuirea elementelor de la scripeți (rotițe, sfori) de la cele cinci mecanisme de ridicare și coborâre. 
3. Montarea mecanismelor de ridicare și coborâre având elementele de la scripeți înlocuite. 
4. Verificarea funcționării mecanismelor de ridicare și coborâre reparate. 
NOTĂ: În vederea executării lucrărilor menționate în rubrica de mai sus, executantul va 
achiziționa toate materialele necesare. 
Informații generale: 

 Lucrările se vor efectua pe baza normativelor în vigoare, cu respectarea prescripțiilor tehnice ale 
producătorilor. 

 Personalul executantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele interioare ale 
achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de apărare împotriva 
incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind răspunzător de nerespectarea 
acestora. 

 Ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă, evenimentele și incidentele 
periculoase, îmbolnăvirile profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, 
procedeele tehnologice utilizate de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii 
securității 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.  
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NOTA 1: ANCOM nu va pune la dispoziția executantului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu, 
prelungitoare, elemente de susținere și fixare, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea 
lucrărilor. 
NOTA 2: Ofertanţii pot vizita amplasamentul, în urma unei programări telefonice la numărul de telefon 
0732005758, persoană de contact dl.Pavlic Alexandru COCA și dacă este cazul, pot face observaţii şi pot 
cere lămuriri, prin solicitare de clarificări 

6. Valoarea estimata fara TVA 400 Lei fara TVA 

7. Condiţii contract 
  Termenul maxim  de prestare a tuturor lucrărilor este de  maxim 14 (paisprezece) zile 
calendaristice de la data transmiterii predării amplasamentului. 
Obligațiile prestatorului se consideră îndeplinite după recepția fără obiecțiuni a rezultatelor tuturor 
lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 
Pentru depășirea termenului de prestare a serviciilor, prestatorul 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 prestator în termen de 10(zece) zile de la 
solicitarea ANCOM. 
     Garanția: Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul de la remedierea obiecțiunilor constatate prin 
procesul verbal de recepție de la terminarea lucrărilor. 
Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 3 zile lucrătoare de la notificare, fără 
costuri pentru autoritatea contractantă. 
 Modalitatea de prezentare a ofertei.  
Oferta prezentată în RON cu și fără TVA, va include toate cheltuielile ofertantului, directe și indirecte, 
legate de executarea lucrărilor solicitate, transportul materialelor necesare efectuării lucrărilor precum și 
a materialelor rezultate în urma lucrărilor de înlocuire și reparații, profitul ofertantului și toate cheltuielile 
acestuia cu salariile și asimilatele acestora. Oferta se va prezenta sub forma unui deviz,(Anexa 2) având 
forma: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Valoare materiale 
(fără TVA) ron 

Valoare manoperă 
(fără TVA) ron 

1 Demontarea celor 5 (cinci) mecanismelor 

de ridicare și coborâre 

  

2 Înlocuirea elementelor de la scripeții 

(rotițe, sfori) celor cinci mecanisme de 

ridicare și coborâre  

  

3 Montarea mecanismelor de ridicare și 

coborâre având elementele de la scripeți 
înlocuite 

  

4 Verificarea funcționării mecanismelor de 

ridicare și coborâre reparate 

  

TOTAL FĂRĂ TVA (RON)    

TVA (RON)    

TOTAL INCLUSIV TVA (RON)    

VALOARE TOTALĂ INCLUSIV TVA (RON) 
(MATERIALE +MANOPERĂ)  

  

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. 

    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. (Anexa 1) 
Perioada de valabilitate a ofertei -    30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia. 
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       Conditii de plată: Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor sau dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de executant, primită şi acceptată de ANCOM.  
În situatia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei sau, dacă este cazul, remedierii 

obiecţiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

În situatia in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul-verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data 
primirii facturii. 

8. Condiţii de participare 
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a executantului: 
1. 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; 
9. 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. 
10. Transmiterea ofertei: Transmiterea ofertei: se va face până la data de 03.10.2017 (inclusiv), prin 
fax: 0232/219338; sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Secretariat – sediul ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: 
Elena OANCEA, telefon: 0372845172 sau 0732005703. Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau 
după data de 03.10.2017 (inclusiv), nu va fi luată în considerare. Anexe la prezenta solicitare: Formulare 
model Anexa nr. 1 – Anexa nr. 2. 
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 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 pentru Lucrări  de reparații rulouri exterioare din aluminiu la sediul OJ 
Suceava (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, 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 ____________ 
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Anexa 2 

Prezentarea ofertei financiare 

Lucrări  de reparații rulouri exterioare din aluminiu la sediul OJ Suceava, municipiul Suceava, str. 

Alexandru cel Bun, nr. 20, bl. H5, scara A, ap.1 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Valoare materiale 
(fără TVA) ron 

Valoare manoperă 
(fără TVA) ron 

1 Demontarea celor 5 (cinci) 
mecanismelor de ridicare și coborâre 

  

2 Înlocuirea elementelor de la scripeții 
(rotițe, sfori) celor cinci mecanisme 
de ridicare și coborâre  

  

3 Montarea mecanismelor de ridicare și 
coborâre având elementele de la 
scripeți înlocuite 

  

4 Verificarea funcționării mecanismelor 
de ridicare și coborâre reparate 

  

TOTAL FĂRĂ TVA (RON)    

TVA (RON)    

TOTAL INCLUSIV TVA (RON)    

VALOARE TOTALĂ INCLUSIV TVA (RON) 
(MATERIALE +MANOPERĂ)  

  

 

 

 

Perioada de valabilitate a ofertei -   30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia. 


