În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
Direcţia Teritorială Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să
achiziţioneze Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor (cod CPV: 71631200-2)
I.

Obiectul angajamentului legal: Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
pentru auto B16WNC, Opel Astra 1,6 Sedan, an fabricaţie 2008.

Serviciile vor fi prestate in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea comenzii
Serviciile de inspecţie tehnică periodică se vor face pe bază de comadă şi programare.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:
Documente de calificare: Ofertantul trebuie să prezinte în copie Autorizaţia Tehnică
eliberată de RAR din care să rezulte că este autorizat să presteze servicii
pt categoria menţionata.
2. Prezentarea ofertei: Oferta de preţ va include atât tariful pt. ITP cât şi tariful
reverificărilor (pentru siguranţă, poluare, altele), pentru tipul de autovehicul menţionat anterior.
Preţul din ofertă, va fi exprimat în lei, fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată
perioada prestării serviciilor până la obţinerea calificativului de Bun Tehnic.
3. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
4. Valoarea estimata fara TVA: 250 Lei
III. Condiţii de plată
Plata preţului se va efectua prin ordin de plata în contul Dvs. deschis la trezoreria statului,
în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii. Plata se face dupa furnizarea serviciilor, în
baza facturii, primita si acceptata, conform art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare. Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale. Plata se consideră
efectuată la data debitării contului achizitorului;
IV. Transmiterea ofertei
Transmiterea ofertei se va face până la data de 21.10.2014 ora 16.00, prin fax:
0232219338; sau email: elena.oancea@ancom.org.ro; persoană de contact: Elena OANCEA,
telefon: 0372.845.172 sau 0732.005.703.
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