În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să
achiziţioneze servicii prestate de executori judecătorești.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziții Operaționale, Tel. 0372.845.582,
Fax: 0372.845.402, în atenţia: Luminița Tararache, email: luminita.tararache@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract de servicii având ca obiect achiziţia de servicii prestate de executori judecătorești.
3. CPV: 75242110-8
4. Descrierea contractului
Servicii prestate de executori judecătorești pentru comunicarea Deciziilor de obligare la plata de
amenzi administrative și a Deciziilor de suspendare ori retragere a dreptului de a furniza rețele sau
servicii de comunicații electronice în condițiile regimului de autorizare generală sau a dreptului de
utilizare a resurselor de numerotație, resurselor tehnice sau frecvențelor radio și, respectiv, a
dreptului de a furniza servicii poștale, decizii emise de Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
140/2012, cu modificările și completările ulterioare și respectiv cu prevederile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 187/2013.
5. Valoarea estimată fără TVA: 7020,00 Lei
6. Caracteristici și cerințe:
Deciziile vor fi comunicate prin executorul judecătoresc respectându-se prevederile Codului de
procedură civilă, prin comunicare directă efectuată de executor sau, dacă este cazul, prin afișare la
sediul destinatarului (este exclusă comunicarea prin poștă cu sau fără confirmare de primire).
Aria de furnizare a acestor servicii: București și județul Ilfov.
7. Cantitate: maxim 39 de Decizii
Obs : Se va achita contravaloarea serviciilor pentru documentele transmise efectiv de către ANCOM
și pentru care executorul judecătoresc prezintă dovada comunicării. De asemenea, conform practicii
în domeniu, se va achita contravaloarea serviciilor pentru documentele transmise efectiv de către
1/3

ANCOM și pentru care executorul judecătoresc face dovada imposibilității efectuării comunicării
cauzată de transmiterea de date eronate de către ANCOM.
8. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de comunicare a deciziilor, care nu trebuie să fie mai mare de
10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii documentelor transmise de către ANCOM.
Termenul de comunicare a deciziilor se consideră respectat în măsura în care acest fapt rezultă
din dovada de comunicare a deciziilor transmisă de executorul judecătoresc ANCOM.
Dovada de comunicare a deciziilor se transmite la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Str. Delea
Nouă, Nr. 2, Sector 3.
Pentru depăşirea termenului de comunicare a deciziilor ANCOM, prestatorul va datora penalităţi
de întârziere de 0,15% din valoarea respectivei comunicări, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere
în îndeplinirea corespunzătoare a obligației asumate, 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 trebuie exprimat unitar (pentru un document
comunicat conform cerințelor de mai sus), în Lei, cu şi fără TVA (dacă este cazul).
Prețul ofertat va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Preţul unitar ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor
care fac obiectul prezentei achiziţii.
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.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă,
Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti.
Plata pretului se va efectua numai după primirea dovezii de comunicare de către prestator
a documentelor transmise efectiv de ANCOM.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM,
în termen de 30 de zile de la data primirii dovezii de comunicare de către prestator a documentelor
transmise efectiv de ANCOM sau de la data primirii facturii (dacă acesta este ulterioară primirii dovezii
de comunicare) 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.

9. Condiţii de participare:
Se vor prezenta, în copie conformă cu originalul, documente care să ateste dreptul de a exercita
profesia de executor judecătoresc în municipiul București și județul Ilfov.
10. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
cel mai scăzut in Lei, fără TVA.
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11. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 10.12.2014 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr.
0372.845.402 sau prin email la adresa luminita.tararache@ancom.org.ro sau prin depunere direct
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str.
Delea Nouă, Nr. 2.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 10.12.2014 (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 Departamentului Achiziţii ANCOM/ Serviciul
Achiziții Operaționale”. 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 20.01.2015.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.
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