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 inchiriere si intretinere pt. 1 buc. toaleta
ecologica mobila amplasata la site Ghencea.
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: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Comanda scrisă va avea ca obiect inchirierea si intretinerea unei toalete ecologice mobile
ce va fi amplasata la site Ghencea din com. Bragadiru, tarla 13/3, parcela 60/3/10
3. CPV: 90000000-7
4. Descrierea contractului

Inchirierea si intretinerea unei toalete ecologice mobile, in scopul asigurarii igienei
in spatiul site-ului Ghencea. La acest site isi desfasoara activitatea in mod constant agentii de
paza angajati ai firmei prestatoare de servicii de paza si sporadic angajatii ANCOM care
administreaza site-ul.
SPECIFICATII TEHNICE
Toaleta ecologică cabină simplă, independentă de reţelele de apă curentă şi canalizare.
Cabina va fi uşor de deplasat şi montat astfel incat sa poata fi amplasa în orice locaţie, fără ajutorul
mijloace de ridicat speciale.
Gabarit:

latime minim 1100 mm; maxim 1500 mm
lungime minim 1100 mm; maxim 1500
inaltime minim 2200 mm; maxim 2500 mm

Greutate: min 75 kg - max 130 kg
Dotări:


cuvă colectoare cu capacitate de minim 200 l - maxim 250 l










aerisire a cuvei colectoare
pereţi exteriori si interiori ai cabinei vor fi executati din materiale netede, rezistente la mediu
extern, bine finisate astfel incat sa fie usor de intretinut igiena.
podeaua va fi din material antiderapant, colturile si marginile cabilelor vor fi rotunjite pentru a
permite utilizatorilor si personalului de intretinere folosirea, respectiv curatarea si intretinerea
fara risc de accidentare;
scaun englezesc cu capac (poziţie şezând)
suport pentru hârtie igienică
încuietoare metalică
spalator de maini ecologic
Efectuarea serviciilor de livrare:

Ofertantul va livra toaleta mobila la amplasamentul stabilit (Com Bragadiru Tarla 13/3. parcela
60/3/10, nr. Cadastral 949/4/1) pe cheltuiala sa.
Beneficiarul va asigura accesul liber la amplasamentul cerut pentru livrare şi pentru operaţiunile de
vidanjare prestate de către proprietarul – prestator.
La livrare se va semna un proces verbal de predare-primire de către reprezentanţi legali a părţilor
contractante.
Proprietarul – prestator, se obligă să garanteze buna funcţionare a toaletei mobile, pe durata
închiriată.

Efectuarea serviciilor de intretinere a toaletelor mobile:
Efectuarea serviciilor de intretinere se va face numai în prezenţa reprezentantului Beneficiarului şi prin
completarea unui proces verbal de recepţie a serviciului.
Operatiile de intretinere se vor face de 4 ori in cadrul unei luni, la un interval de minim 6
zile - maxim 9 zile, in toata perioada anului.
Activitatea de intretinere periodica presupune urmatoarele operatiuni desfasurate odata:
 vidanjarea rezervorului de dejectii
 inlocuirea substantei active
 spalarea interiorului cu jer de inalta presiune
 colectarea hartiilor si a altor deseuri rezultate ca efect al spalarii interiorului cabinelor
 stergerea si dezinfectarea interiorului cabinei cu solutii dezinfectante
 spalarea si dezinfectarea vasului de wc
 completarea cu pastile odorizante
 completarea cu hartie igienica
Procesul verbal semnat de către reprezentanţii celor două parti atestă realizarea serviciului.
Pentru realizarea acestor operatiuni se vor folosi:





Personal specializat
Utilaj specializat
Materiale dezinfectante, odorizante, biodegradabile si diferite sortimente de solutii parfumate
care spala, dezinfecteaza, descompun si macereaza materialele organice.
Ofertantul are obligatia de a obtine toate avizele si autorizatiile de mediu necesare amplasarii
toaletei pe spatiul mentionat.

Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii, prin
solicitarea de clarificări, în termenul care se va stabili la documentaţia de atribuire; orice alte
pretenţii ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare.

5. Valoarea estimata fara TVA - 550,00 lei pana la 31.12.2014 la care se adauga 2200,00 lei
luând în considerare si posibilitatea prelungirii contractului cu încă 4 luni.

6. Condiţii contract: Contractul se va încheia până până la 31.12.2014 cu posibilitatea
prelungirii prin Acte adiţionale cu o perioadă suplimentară de 4 (patru) luni în condiţiile
prevăzute la art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, dacă autoritatea contractantă nu refuză
expres prelungirea acestuia, şi în măsura în care BENEFICIARUL va putea asigura sursele de
finanţare necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie, iar reglementările legale în
vigoare permit acest lucru.
Termenul de livrare si instalare al toaletei mobile ecologice este de 5 de zile de la
semnarea Contractului.
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 ofertei va fi exprimat în lei/ luna pentru
serviciile de inchiriere si intretinere. Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate
costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei
achiziţii.
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 procesului verbal de recepţie a serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor si in
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada
24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului verbal de receptie a
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor
in perioada 24-31 a lunii.
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;
- in copie, autorizatia de mediu emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

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 03.12.2014 (inclusiv), ora 14.00, 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 03.12.2014 (inclusiv), ora
14.00, 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 03.01.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

