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Str. Lucian Blaga nr.4, Bl. M110, Tronson 1, Sector 3, 031072 Bucureşti, România 
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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 dezinsectie si deratizare 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 prestarea serviciilor de dezinsectie si deratizare la 
sediul ANCOM - Directia Regionala Bucuresti (. 
 

3. CPV: 90921000-9, 90923000-3 

 

4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în: 
Dezinsectie si deratizare la sediul ANCOM DRB din str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M 110, tronson 1, 
Sector 3 
 
A. Sevicii de dezinsecţie: 4500 mp   

B. Servicii de deratizare: 800 mp (subsol, parter, spaţiu colectare gunoi)  

 

Serviciile de dezinsecţie şi deratizare se vor efectua de catre operatori calificati, care pot 
manipula si utiliza substante toxice pentru profilaxia sanitar umana, avizate pentru a fi folosite pe 
teritoriul Romaniei de catre Ministerul Sănătăţii. Vor fi respectate: Legea 3/1978 privind asigurarea 
sanatatii publice, Legea 100/26.05.1998 privind asistenta de sanatate publica, HG 2018/2006 si HG 
1092/2006. 

 

5. Valoarea estimata fara TVA  defalcata astfel:    

A. Servicii de dezinsecţie: 2000,00 lei fara TVA 

B. Sevicii de deratizare: 400,00 lei, fara TVA 

 

 



6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 15 
(cincisprezece) 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:  Preţul total al ofertei va fi exprimat astfel: 
A. pretul serviciilor de dezinsectie si B. pretul serviciilor de deratizare conform suprafetelor 
mentionate la pct. 4.  

      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 pretului se va efectua numai după semnarea proceselor verbale de recepţie a 
serviciilor.  

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, 
in termen de maxim 30 zile. 

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; 
- Ofertantul va prezenta, copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu 
menţiunea „conform cu originalul” a autorizatiei de la primărie, valabilă la data depunerii 
ofertei precum şi autorizaţia sanitar veterinară. 

- 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.  

- Propunerea financiar defalcata astfel: A. pretul serviciilor de dezinsectie si B. pretul serviciilor de 
deratizare conform suprafetelor mentionate la pct. 4.  



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 21.05.2018 (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 21.05.2018  (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  

  
  
 
  
 


