În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
DR Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiș, cod poștal 300342, intenţionează să
achiziţioneze servicii de proiectare și avizare a instalației de gaze naturale existentă la sediul OJ
Dolj din mun. Craiova, str. Buziaș, nr. 53, județul Dolj.
Punct de contact: Oficiul Regional de Achiziții, Tel. 0372/845872, Fax: 0256/471699, în
atenţia: Ramona BOTOROAGĂ, email:ramona.botoroaga@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de proiectare și avizare a instalației de gaze
naturale existentă la sediul OJ Dolj din mun. Craiova, str. Buziaș, nr. 53, județul Dolj.
3. CPV: 71322200-3
4. Descrierea contractului
Servicii de proiectare și avizare a instalației de gaze naturale existentă la sediul OJ Dolj din
mun. Craiova, str. Buziaș, nr. 53, județul Dolj.
5. Valoarea estimata fara TVA 500 Lei
6. Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică:
a. Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă, 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
b. Copie după Autorizația eliberată de către ANRE.
7. Condiţii de execuţie:
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Serviciul care face obiectul achiziției constă în realizarea unui proiect tehnic precum și
avizarea sa, pentru instalația de gaze existentă la sediul OJ Dolj, din mun. Craiova, str. Buziaș, nr.
53, județul Dolj. In cuprinsul proiectului tehnic vor fi specificati toti consumatorii casnici existenti in
incinta sediului OJ Dolj. La realizarea documentatiei se va tine cont de normele, standardele si
prescriptiile tehnice in vigoare, referitoare la acest gen de lucrari.
Executantul trebuie să dețină autorizație destinată proiectării instalațiilor de utilizare gaze
naturale, emisă de ANRE.
8. Modalitate de plată:
Factura fiscală se emite în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru lucrările efectuate în
luna anterioară și se va transmite la ANCOM DR Timiș din mun. Timișoara, str. Horia, nr. 24.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM,
privind plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor în perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii în perioada 24-31 a lunii.
Plata se efectuează cu OP în contul deschis la Trezoreria Statului.
9. Termenul de prestare a serviciilor: 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.
10. Evaluare oferte
Oferta financiară va cuprinde:
- tariful în lei, reprezentand contravaloare serviciului de proiectare si avizare, conform
cerintelor caietului de sarcini.
Tarifele în lei sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a contractului.
În ofertă se vor prezenta tarifele în lei fără TVA şi vor include toate costurile directe şi
indirecte legate de prestarea serviciului.
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va
solicita reofertarea, în plic închis, în vederea departajării lor.
Se va transmite o nouă ofertă detaliată, semnată şi ştampilată. Noile tarife înscrise în oferta
detaliată trebuie să fie mai mici sau cel mult egale cu cele ofertate iniţial.
Prezentarea propunerii financiare: 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.

11. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
12. Informații suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 04.03.2015 (inclusiv), prin fax la nr 0256/471699
sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau prin poştă
la Registratură – sediul ANCOM din Mun.Timișoara, Cod poştal 300342, jud. Timiș, Str. Horia, Nr.
24.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 04.03.2015 (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.
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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 Regional de Achiziții”. 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 31.03.2015.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/Achiziții publice.
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