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În atenția operatorilor economici interesați,  
 
 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, vă solicită oferta pentru servicii de 
cazare (cod CPV: 55110000-4) și închirire săli conferință (cod CPV: 55000000-0) pentru un număr 
de 500 de angajați ANCOM, pe perioada 28-30 octombrie 2016, în jud. Sibiu/Brașov. 

 

Serviciile solicitate constau în: 
 

1) Serviciile de cazare pentru un număr de 500 de angajați ANCOM, astfel: 
o cazarea se va face în maxim 2 (două) unități de cazare situate la o distanță 

de maxim 500 m una de cealaltă, în regim de 3 stele; 
o repartizarea numărului de persoane în camere va respecta regimul de cazare 

al unității de cazare respective (ex: în cazul unei camere duble standard, 
maxim 2 persoane). 

 

2) Serviciile de închiriere săli conferință trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
o închiriere 1 sală conferință cu o capacitate de minim 500 de persoane și cu o 

suprafață de minim 800 mp, aranjament teatru pentru perioada 29-30 (ora 
12:00) octombrie 2016. Sala de conferință va fi dotată cu: 

 sistem de sonorizare care să conțină microfoane fixe la prezidiu 
și 4 microfoane mobile; 

 internet pentru toți participanții; 
 proiecție cu ecran (3 ecrane); 
 conectare la curent pentru toți participanții. 

o închiriere 4 (patru) săli conferință, fiecare cu o capacitate de minim 60 de 
persoane, aranjament teatru pentru data de 29 octombrie 2016 (o zi). 
Fiecare sală de conferință va fi dotată cu: 

 sistem de sonorizare care să conțină microfoane fixe la prezidiu 
și 2 microfoane mobile; 

 internet pentru toți participanții; 
 proiecție cu ecran (1 ecran); 
 conectare la curent pentru toți participanții. 

o toate cele 5 (cinci) săli de conferință vor fi situate în aceeași unitate de 
cazare. 

 

În cadrul ofertei, Ofertantul trebuie să precizeze că va presta serviciile de cazare și 
închiriere săli de conferință menţionate mai sus, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de 
autoritatea contractantă prin prezenta solicitare de oferte. 

 

Propunerea financiară: Oferta financiară se va întocmi conform tabelelor de mai jos: 
 

 

Buget maxim: 250.000,00 Lei, TVA inclus 

Denumire serviciu 
  

Nr. 

pers. 

Nr. 

zile 

Preţ unitar 

Lei/pers./zi, 
fără TVA 

Preţ total 

Lei, fără TVA 

Preţ total 

Lei, cu TVA 

1 2 3 4 5 6 

Servicii de cazare (conform 
cerințelor menționate mai sus) 

500 2  col. 2x3x4 col. 5+TVA 
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Buget maxim: 35.000,00 Lei, TVA inclus 
 
TOTAL Ofertă (Lei, fără TVA): 

TOTAL Ofertă (Lei, cu TVA): 
 
Valoare totală estimată: 285.000,00 Lei, TVA inclus. 
 
Prețurile ofertate pentru închirierea sălilor de conferință vor include costul dotării și al 

pregătirii acestora, conform cerințelor menționate în prezenta solicitare de oferte. 
Preţurile ofertate vor fi ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării 

serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții. 
Preţurile ofertate vor include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate 

de încheierea şi executarea Contractului/Comenzii. 
 
Condiţii de plată: 
 

Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 
Cod poştal 030925, Mun. București. 

Factura va fi transmisă după prestarea serviciilor. 
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dumneavostră deschis la 

trezoreria statului, în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM. 
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a serviciilor prestate se vor 

percepe şi deduce din preţ penalităţi în cuantum echivalent cu 15% din valoarea totală a comenzii/ 
contractului, fără TVA, 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.  

Serviciile neprestate nu vor fi achitate de către Achizitor. 
 
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; 

 prezentarea unui document edificator care să ateste că serviciile de cazare și închiriere săli 
de conferință vor fi prestate în regim de 3 stele; 

 ofertanții trebuie să dețină acordul unității/unităților de cazare în vederea prestării serviciilor 
de cazare și închiriere săli de conferință 
 

Criterii de adjudecare: 
 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
 
 

Denumire serviciu 
  

Nr. 

săli 

Preţ total 

Lei, fără TVA 

Preţ total 

Lei, cu TVA 

1 2 3 4 

Închiriere săli conferinţă (conform 
cerințelor menționate mai sus) 

5  col. 3+TVA 
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Informaţii suplimentare: 
 
Oferta se va transmite până la data de 23.09.2016 (inclusiv), ora 14:00, prin una 

dintre următoarele modalităţi: 

 depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod 
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2,  

 email la adresa: simona.puiu@ancom.org.ro. 
 

În cazul depunerii directe 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 
plic se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/Serviciul Achiziţii Operaţionale”. 
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 

 Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv, 
23.09.2016 (inclusiv), ora 14:00.  

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 23.09.2016 (inclusiv), ora 
14:00 nu va fi luată în considerare. 

 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:simona.puiu@ancom.org.ro

