
 

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 servicii de revizie a usilor de garaj la sediul DRB. 
 
Punct de contact:  Biroul 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: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 
 Comanda scrisă va avea ca obiect executarea de către prestator a serviciilor de revizie la usile 
de garaj aflate la sediul ANCOM - DRB din str. Lucian Blaga nr. 4, sector 3, Bucuresti. 
 

3. CPV: 50712000-9 

 

4. Descrierea contractului: Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în revizii la ușile de garaj 

aflate la sediul DRB 

 Denumirea şi cantitatea: 6 (sase) usi de garaj, sectionale tip  Gunther Tore aflate la sediul 
D.R.Bucureşti, str. Lucian Blaga, Nr.4, bloc M110, tronson 1, sector 3  
     Descrierea tehnică: 

 usa sectionala Gunther Tore  pentru garaj– 6 bucăţi 

Nr. crt. Cod usa Greutate 

1 01-166931-120-001-001 134 kg 

2 01-166931-120-002-001 76 kg 

3 01-166931-120-003-001 102 kg 

4 01-166931-120-004-001 105 kg 

5 01-166931-120-005-001 154 kg 

6 01-166931-120-006-001 100 kg 

 An de fabricaţie – 2003 
Revizia trebuie să conţină cel puţin operaţiile menţionate in tabelul de mai jos. Acestea se vor 

efectua pentru fiecare usa de garaj. 
Piesele defecte şi consumabilele care se impun a fi înlocuite, inclusiv manopera,  se vor menţiona 

pe un deviz constatator care se va anexa la procesul verbal de receptie a serviciilor de revizie. 
 

A. Subansamble si operatii minime prestate pentru revizia tehnica: 
 

Nr. 
crt. 

Ansamblu sau subansamblu din 
componenta sistemului 

Operatii minime obligatorii 

1 Suport cablu si suport role  

2 Foaie poarta  



3 Balamale Verificare, eventual strangere 

4 Suport role Verificare, eventual strangere 

5 Rola de ghidare Verificare, Ungere, eventual inlocuire 

6  Lant Gall                                                                  Verificare, Eventual reglare 

7 Taster, clichet de blocare Verificare, eventual ungere 

8 Etanseitate (Profil din cauciuc) Verificare, eventual inlocuire 

9 Rama Verificare, respectiv strangere 

10 Sina de ghidare Verificare, eventual indreptare,reparare 

11 Prinderea de planseu Verificare, Eventual reglare 

12 Ansamblu motor Verificare, Eventual reglare 

13 Piese electrice si electronice (telecomenzi) Verificare, eventual reparare 

14 Arcuri de torsiune Verificare, eventual reglare conform 
instructiunilor de utilizare, ungere, la nevoie 
inlocuire 

15 Cablu de sustinere Verificare vizuala, eventual inlocuire 

16 Deservire manuala Verificare, eventual reglare conform 
instructiunilor de utilizare, eventual strangere 

 

B.  Dupa efectuarea operatiilor de revizie se vor executa urmatoarele: 

o Verificarea funcţionării normale a usilor de garaj: manual, cu simularea lipsei tensiunii de 
alimentare; cu comanda din butoanele fixe de pe pereti precum si din telecomanda; 

o Recepţia serviciilor se va efectua de către comisia achizitorului la sediul unde sunt montate usile de 
garaj împreună cu reprezentantul prestatorului, în momentul finalizării reviziei şi/sau reparaţiei 
curente, printr-un proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi. 

o Dacă în timpul utilizării instalaţiilor se constată funcţionarea defectuoasă a acestora, din vina unor 
lucrări de slabă calitate, in perioada de garantie, constatate şi menţionate într-un proces verbal de 
constatare semnat de ambele părţi, prestatorul va suporta pe cheltuiala sa, costurile legate de 
repunerea în funcţiune la parametri normali a usilor de garaj. 

 
C. PERIOADE DE GARANŢIE: Garanţia aferentă lucrărilor de revizie va fi de minimum 12 luni de la data 
recepţiei. 

 

5. Valoarea estimata fara TVA  - 4000,00 Lei 

 

6. Condiţii contract: 

 În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30 
(treizeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM - DRB. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe baza unui proces-verbal de recepţie, la sediul 
ANCOM DRB. 
 Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din 

valoarea prezentei comenzi, 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:  Oferta de preţ va include: lei/revizie/usa x 6 uși  

Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi 
indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

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 - DRB din Strada Lucian 
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 

Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor.  

Plata  facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin transfer 
bancar în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea facturii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.  

Nu se vor efectua plăţi în avans  

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. 1, 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 postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate cerinţele solicitate 

prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care a introdus in catalogul 

electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita ulterior vizualizarii ofertei 

depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In situatia in care ofertantul in cauza 

indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va indeplini formalitatile prevazute la art. 45 - 

46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzitie 

publica aprobate prin HG 395/2016 si va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu 

privire la aceasta oferta care are pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari 
directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 28.08.2017 (inclusiv). Dupa publicarea 
ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 021.323.31.97 
sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 28.08.2017  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
 
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 
 
 
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 serviciilor de revizie usi garaj la sediul DRB (cod CPV: 
50712000-9), 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) 
 
 
 
 
 


