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 reparație plintă
exterioară și înlocuire gresie intrare imobil sediu ANCOM C. Negri (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.
2.
3.

Tip anunt: Cumparare directa
Tip contract: Lucrări
Denumira achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de Lucrări de reparație plintă
exterioară și înlocuire gresie intrare imobil sediu ANCOM C. Negri
4. CPV: 45453100-8
5. Descrierea comenzii: Lucrări de reparații plintă exterioară și înlocuire gresie intrare imobil sediu
ANCOM din str. C.Negri nr.10, Iași, jud.Iași
Situația existentă: Sediul este situat la parterul blocului G2 (construit în regim subsol + parter + 4E)
din strada C.Negri nr.10. În partea exterioară frontală există 1 plintă de 6 m lungime cu 1 deschidere
de 4,80 m si 1 deschidere de 3,60 m, îmbrăcată în gresie de exterior, culoare gri petrol. La intrarea în
sediu există amenajată o porțiune de 1,7 m / 1,7 m acoperită cu gresie la nivelul carosabilului și o
jardinieră 0,80 m / 1,30 m, adâncime de 30 cm, executată din gresie de exterior, culoare gri petrol.
Lucrări de reparații solicitate:
Nr.
crt.
1

2

3

Denumire

UM

Demontare plăci de mp
gresie de la intrarea în
sediu, cu recuperarea
plăcilor utilizabile
Demontare plăci de mp
gresie de la jardiniera
aflată la intrarea în
sediu, cu recuperarea
plăcilor utilizabile
Demontare plăci de mp
gresie defecte de la

Cantitate

Descriere lucrări

3

Se va demonta gresia de pe suprafața intrării în
sediu pe o porțiune de 3 mp, deteriorată ca urmare
a intemperiilor și se vor recupera plăcile utilizabile.

1,5

Se va demonta plinta de pe suprafața jardinierei
aflate la intrarea în sediu pe o porțiune de 1,5 mp,
deteriorată ca urmare a intemperiilor și se vor
recupera plăcile utilizabile.

5

Demontarea plăcilor de gresie defecte de pe
lungimea plintei exterioare. Curățare prin
1

plinta exterioară aflată
pe suprafața sediului
4

Montare plăci de gresie mp
pe plinta exterioară

5

5

Montare plăci de gresie mp
la intrarea în sediu.

3

6

Montare plăci de gresie mp
la jardiniera aflată la
intrarea în sediu.

1,5

desprăfuire și spălare, remediere eventuale
denivelări sau crăpături Lungime plintă 6m x 4,80m
x 3,60m, înălțime 15 cm, lățime 15 cm
Înlocuirea plăcilor defecte cu material rezultat din
demontare plăci intrare folosindu-se adeziv cu priză
rapidă. Lungime plintă 6m x 4,80m x 3,60m,
înălțime 15 cm, lățime 15 cm. Materialele folosite
vor fi rezistente la cicluri îngheț-dezgheț.
Montarea de plăci noi de gresie antiderapantă la
culoarea celei existente, dimensiunea rostului de
minim 3 mm folosindu-se chit adaptat lucrărilor
exterioare, adeziv cu priză rapidă. Acoperirea
spațiului destinat grătarului de ștergere (70x50cm)
cu strat suport de 5 cm și acoperirea cu plăci de
gresie antiderapantă. Materialele folosite vor fi
rezistente la cicluri îngheț-dezgheț.
Montarea de plăci noi de gresie antiderapantă la
culoarea celei existente, dimensiunea rostului de
minim 3 mm folosindu-se chit adaptat lucrărilor
exterioare, adeziv cu priză rapidă. Decopertare
stratului de pământ (0,75 mp) aflat în interiorul
jardinierei, umplerea cu strat suport cu grosimea
de 15 cm pe suprafața de 0,75 mp și acoperirea cu
plăci de gresie antiderapantă. Materialele folosite
vor fi rezistente la cicluri îngheț-dezgheț.

Informaţii generale:
Lucrările se vor executa pe baza normativelor în vigoare, cu respectarea prescripţiilor tehnice ale
producătorilor.
 Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii. 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).
Telefon de contact: Marian Mugurel PASERE tel. mobil: 0728111357
 Ofertantul (ofertanţii) este (sunt) răspunzător(i) de eventualele accidente de muncă care pot
intervine la proprii lucrători în timpul executării lucrărilor şi îşi asumă obligativitatea de a înştiinţa
ITM din raza mun.Iași în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare în domeniul SSM. La execuţia
lucrărilor se vor avea în vedere prevederile normativelor generale de sănătate şi securitate în
muncă.
 Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate.
 Toate soluţiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă,
siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii etc., în conformitate cu
reglementările tehnice, standardele, normele şi normativele interne în vigoare
 Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice
utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier
deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
 Se va avea în vedere faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare”.
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NOTĂ: ANCOM nu va pune la dispoziţia executantului niciun reper tehnic (ansamblu, subansamblu,
prelungitoare, instrumente pentru lucrări de tencuire şi zugrăvire, etc.) care ar putea să-i fie necesar
pentru finalizarea lucrărilor.
6. Valoarea estimata fara TVA 4000,00 Lei
7. Condiţii contract
Termenul maxim de prestare a tuturor serviciilor este de maxim 10 (zece) 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 24 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.
Prezentarea propunerii financiare: Oferta prezentată în LEI 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 in articole comasate conform Anexa 2.
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 3)
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. Certificat de înmatriculare la registrul comerțului
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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 12.10.2016, prin
publicare in catalogul electronic din SEAP(www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari directe/catalog
de produse/servicii/lucrari, până la data de 12.10.2016 (inclusiv).După publicarea ofertei in
catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax: 0232/219338; sau
prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de contact: Elena OANCEA, telefon:
0372845172 sau 0732005703. Anexe la prezenta solicitare: Formulare model Anexa nr. 1 – Anexa
nr. 3.
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Anexa nr. 1
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 pentru Lucrări de reparație plintă exterioară și înlocuire gresie intrare
imobil sediu ANCOM C. Negri (cod CPV: 45453100-8), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie 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,
_________________________
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Anexa 2
Prezentarea ofertei financiare

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire

Valoare materiale
(fără TVA) ron

Valoare manoperă (fără
TVA) ron

Demontare plăci de gresie de la intrarea
în sediu, cu recuperarea plăcilor
utilizabile
Demontare plăci de gresie de la
jardiniera aflată la intrarea în sediu, cu
recuperarea plăcilor utilizabile
Demontare plăci de gresie defecte de la
plinta exterioară aflată pe suprafața
sediului
Montare plăci de gresie pe plinta
exterioară
Montare plăci de gresie la intrarea în
sediu.
Montare plăci de gresie la jardiniera
aflată la intrarea în sediu.
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.
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Anexa nr. 3
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 reparație plintă exterioară și înlocuire gresie intrare
imobil sediu ANCOM C. Negri (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 :____________

OFERTANT,
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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