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 inspectie tehnica perioadica (71631200-2).
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:
Contractul va avea ca obiect prestarea de servicii de inspecţie tehnica periodica pentru cele
24 autovehicule aflate in parcul auto al ANCOM - DRB.
3. CPV: 71631200-2
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achizitiei constau in efectuarea a 24 inspectii tehnice periodice
pentru cele 24 autovehicule continute in tabelul de mai jos. Inspectia tehnica periodica se efectueaza
in baza reglementarilor RNTR 1/2005. Serviciile vor fi prestate la punctul de lucru al prestatorului
situat in Mun. Bucuresti sau în localitatile Pantelimon, Branesti, Popeşti Leordeni.
Nr.
crt
1
2
3
4
5

Marca autovehicul
Dacia Logan 1390 cm3
Dacia Logan MCV 1598 cm3
Dacia Logan berlina 1598 cm3
VW Passat 1984 cm3
VW Sharan 1896 cm3

Nr.
buc.
9
3
1
1
1

6

Toyota Land Cruiser 2982 cm3

1

7

Nissan Navara 2488 cm3

1

8
9

Nissan Pathfinder 2488 cm3
Mercedes Benz GD 290 2874 cm3

1
2

Tip
autovehicul/masa
max. admisa
autoturism / 1535 kg.
autoturism / 1840 kg.
autoturism / 1598 kg.
autoturism / 2100 kg.
autovehicul special /
2510 kg.
autovehicul special N1/
2990 kg.
autoutilitara N1/ 2807
kg.
autoturism M1/ 2880 kg.
autospeciala / 3500 kg.

Combustib
il
benzina
benzina
benzina
benzina
motorina

Sistem
tractiune
2x4
2x4
2x4
4x4
2x4

motorina

4x4

motorina

4x4

motorina
motorina

4x4
4x4

10

Renaul Master 2464 cm3

1

11

Mercedes Benz Sprinter 2685 cm3

3

autoutilitara N1 / 3500 motorina
kg.
autospeciala / 4600 kg.
motorina

2x4
2x4/spate

5. Valoarea estimata fara TVA: - 3610,00 lei
6. Condiţii contract: Contractul se va încheia până până la 31.12.2015.
Serviciile de inspectie tehnica perioadica se vor face pe baza de programare, pentru fiecare
masina in parte, intr-un termen de max. 3 zile de la solicitare.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul prestatorului
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 parti.
Prezentarea propunerii financiare: Oferta de preţ va include atât tariful pt. ITP cât şi
tariful reverificărilor (pentru siguranţă, poluare, altele), pentru fiecare tip de autovehicul enumerat mai
sus.
Preţul ofertat, va fi exprimat în lei, cu si fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată
perioada derulării contractului.
Preţul ofertei va include toate costurile directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor
care fac obiectul prezentei solicitări.
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 - 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 pentru fiecare autovehicul în parte, în 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 rezultatelor
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
rezultatelor 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.
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;
- în copie, Autorizația tehnică eliberată de către Registrul Auto Român pentru execuția de inspecții
tehnice periodice;
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 06.02.2015 (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 06.02.2015 (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 06.02.2015
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

