
 

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 intretinere (tratare antivegetativa pentru 
zona aflata in contact cu apa) la ambarcatiunea specializata (cod CPV: 50240000-9). 

Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, 0732.005.605 Fax:  021.323.31.97, 
în atenţia:  Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 

     Tip anunt: achizitie directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

 Comanda având ca obiect servicii de intretinere (tratare antivegetativa pentru zona aflata in 
contact cu apa) la ambarcatiunea specializata. 

3. CPV: 50240000-9 

4. Descrierea contractului 

 Incheierea unei comenzi pentru servicii de intretinere (tratare antivegetativa pentru zona aflata 

in contact cu apa) la ambarcatiune specializata aflata in dotarea OJ Tulcea. 

Ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 se află în dotarea OJ Tulcea, Direcţia Regionala 
Bucureşti, ANCOM și face parte integrantă din "Sistem Mobil de monitorizare radio si gonio".  
 
- Ambarcatiune MARRY FISHER 605 serie FR-SPBVA053F516  

Descrierea ambarcatiunii: 
Ambarcatiune: JEANNEAU MARRY FISHER 605 
Tipul ambarcatiunii: barca cu motor 
Tipul propulsiei principale: motor cu benzina 
Tipul cocii: monolit 
Tipul motorului: exterior ( nu se va trata anti-vegetativ) 
Materialul de constructie: PAFS 9 poliester armat cu fibra de sticla)   
Categorie maxima constructiva: B 
Pentru un numar maxim de persoane: 6 
Lungimea cocii LH:5,51 m 
Grinda cocii BH: 2,40 m 
Adancimea D: 1,35 m 



 
Ambarcatiunea este in perioada de garantie. 
Serviciile se vor executa astfel incat sa nu fie afectata integritatea ambarcatiunii si se vor respecta 
toate cerintele din Certificatul European de Garantie si Intretinere. 

 
Tratamentul anti-vegetativ include urmatoarele operatii: 
 Slefuire opera vie (suprafata aflata in contact cu apa)  in vederea aplicarii tratamentului. 
 Degresat corp 
 Aplicare  primer-  2 straturi (primerul trebuie sa fie compatibil cu tipul de vosea anti-vegetativa)  
 Aplicare vopsea anti- vegetativa - 2 straturi. Vopseaua anti-vegetativa va fi la culoarea barcii, adica 

alb si va prezinta propietati care sa confere ambarcatiunii caracteristicile unei ambarcatiuni de 
viteza.  

 Prestatorul se obliga la furnizarea tuturor materialelor necesare si la efectuarea serviciilor de 
tratare anti-vegetativa si va include in pretul oferit:  

 costul tuturor materialelor necesare procesului ( vopsea, primer diluant smirghel etc..)  
 transportul peridocului cu ambarcatiunea de la punctul de parcare situat in Str.Prislav, Nr. 

171 bis, Tulcea la punctul de lucru al prestatorului.  

 operatia de ridicare a salupei de pe peridoc (remorca) si fixare pe cavalet (postament care va 
copia forma barcii si care permite accesul la corp pentru vopsire)  

 manopera privind realizarea tuturor operatiilor care se impun in tratamentul anti-vegetativ  
 operatia de ridicare a salupei de pe cavalet si readucerea ei pe peridoc (remorca).  
 transportul peridocului cu ambarcatiunea de la punctul de lucru al prestatorului la punctul de 

parcare situat in Str.Prislav, Nr. 171 bis, Tulcea. 
 Ofertantul se obliga sa prezinte in oferta in mod detaliat denumirea, producatorul si toate 

caracteristicile tehnice si de calitate de la vopseaua anti-vegetativa (fisa tehnica) . 
 Indeplinirea obligaţiilor de către prestator, se atestă prin semnarea fără obiecţiuni a unui proces-

verbal de recepţie cu privire la operaţiunile care au fost realizate; 
 Pe timpul cât ambarcatiunea se află în unitatea de lucru aparţinând operatorului economic, acesta 

va răspunde pentru orice lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese şi eventuale accidente suferite în 
atelier; 

 Operatorul economic se obligă să respecte condițiile referitoare la condițiile de muncă şi protecţia 
muncii. (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice alte acte normative incidente 
în acest domeniu). 

 Ofertantul este obligat sa mentioneze termenul minim precum si conditiile de garantie acordate.  
 
5. Valoarea estimata fara TVA:  2000,00 lei 

  

6. Condiţii contract: In ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie 

să fie mai mare de 10 (zece) 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 OJ 

Tulcea al ANCOM. 

  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 fi exprimata in lei/serviciu si se 
refera la o singura tratare antivegetativa si include toate materialele si operatiile ce se impun cat si 
manevrarea ambarcatiunii in vederea realizarii serviciior solicitate. 
  
 Oferta finaciară va fi exprimată în lei, fără TVA. Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate 
fi modificat pe toată perioada derulării comenzii. Preţul ofertat va include toate costurile Prestatorului, 
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii. 

 
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 procesului-verbal de recepţie a serviciilor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in 

contul de trezorerie al Prestatorului. 
In situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va 

efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării procesului-verbal de 
recepţie care atestă prestarea serviciilor; 

In situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie care atestă 
prestarea serviciilor, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile 
de la data primirii facturii; 

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 de exercitare a activității profesionale precum și 
capacitatea tehnică și/sau profesională a prestatorului: 
a. -  copie lizibila certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”,  
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; 
b. - 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.  

 
8. 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. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 26.05.2016 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr 
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. 
Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3. 

 
 Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 26.05.2016  (inclusiv), ora 

17.00, nu va fi luată în considerare. 
 
În cazul în care oferta se depune direct 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 plicul se va menţiona „În atenţia Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. Dacă 



plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 

 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 26.06.2016 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 
 

 
 


