
 

 
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 montare si echilibrare pneuri si vulcanizare 
pentru autovehiculele de la sediul Oficiului Județean Olt. 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, Fax:  021.323.31.97, în atenţia:  
Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
     Tip anunt: Cumpărare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect servicii de montare si echilibrare pneuri si vulcanizare pentru 
autovehiculele de la sediul Oficiului Județean Olt.  

 
3. CPV: 50116500-6 

 

4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziției constau în montare si echilibrare pneuri si vulcanizare 
pentru următoarele tipuri de mașini: 

Autoturism de teren Dacia Duster – 1 buc. 
 
Operatii minime: 
- demontat/montat 
- dejantat/jantat 
- echilibrat 
- vulcanizare 
- indreptat janta 
 
 

5. Valoarea estimata fara TVA:  141,00 lei 

 

6. Condiţii contract: 

Comanda se va încheia până până la 31.12.2016.  
Serviciile de montare si echilibrare pneuri si vulcanizare se vor face la sediul prestatorului în 

maxim 60 minute de la prezentarea maşinii în unitata prestatoare.  



 
 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 va conține prețul unitar exprimat în lei, fără 

TVA, pentru operatiile: demontat/montat, dejantat/jantat, echilibrat, vulcanizare, indreptat janta. 
 

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. 

Facturile se vor emite la începutul lunii curente/trimestrial/semestrial, în conformitate cu opisul 
centralizator şi vor fi însoţite de acesta. 

Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, prin 
ordin de plată în contul de trezorerie al ofertantului in maxim 30 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. 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. 

 
8. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 19.04.2016 (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. 
Luciasn Blaga, Nr. 4. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 19.04.2016 (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. 

 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa 

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


