
 

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 parcare (andocare) si servicii de intretinere si 
reparatii pentru o ambarcatiune specializata si motoarele acesteia   (cod CPV: 50240000-9) . 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, 0732.005.605 Fax:  021.323.31.97, 
în atenţia:  Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
     Tip anunt: achizitie directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

 Contract având ca obiect servicii de parcare (andocare) si servicii de intretinere si reparatii 
pentru o ambarcatiune specializata si motoarele acesteia. 

3. CPV: 50240000-9 
 
4. Descrierea contractului 

 Incheierea unui contract de parcare (andocare) si servicii de intretinere si reparatii pentru o 
ambarcatiune specializata si motoarele acesteia. 

Ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 se află în dotarea OJ Tulcea, Direcţia Regionala 
Bucureşti, ANCOM și face parte integrantă din "Sistem Mobil de monitorizare radio si gonio". 
Sistemul contine:  
- Ambarcatiune MARRY FISHER 605 serie FR-SPBVA053F516  
- Motor Honda BF150AK2LU serie BANJ-1406368 
- Motor Honda BF8DK2LRU serie BANJ-1704060 
- Remorca REMA numar identificare ROOBFFK3790007 
- Alte accesorii 
 
Pentru întreținerea tehnică a ambarcațiunii și a motoarelor cât și pentru păstrarea în condiții 
optime, sunt necesare urmatoarele servicii:  
 

A.  Servicii de andocare a ambarcațiunii  
B.  Servicii de intretinere si reparatii.  
 

Serviciile de andocare (parcare) si intretinere si reparare sunt detaliate in Anexa 1 - caietul de 
sarcini. 

 



 
 
5. Valoarea estimata fara TVA:  9500,00 lei - 13500,00 lei defalcata astfel: 

- servicii de andocare (parcare) - 1800,00 lei - 3000,00 lei 
- servicii de intretinere si reparare - 7700,00 lei - 10500,00 lei 

 Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pâna la 31.12.2016, iar valoarea 
maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire. 

 
6. Condiţii contract: Contractul se va încheia până la 31.12.2016 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. 

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:  Oferta de preţ va include: 
 a) lei/zi servicii de andocare (parcare) 
 b) lei/operatiune conservare/deconservare 
 c) lei/operatiune ridicare/lansare la apa 
 d) lei/ora de manopera pentru servicii de intretinere si reparatii 
 e) lei/ora de remorcare  
 
 Oferta finaciară va fi exprimată în lei, fără TVA. Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate 
fi modificat pe toată perioada derulării contractului. Preţul ofertat va include toate costurile 
Prestatorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului de servicii. 

 
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 proceseleor-verbale de recepţie a 

rezultatelor serviciilor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in 

contul de trezorerie al Prestatorului. 
In situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie care atestă 
prestarea serviciilor; 

In situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie care atestă 
prestarea serviciilor, achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile 
de la data primirii facturii; 

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 de exercitare a activității profesionale precum și 
capacitatea tehnică și/sau profesională a prestatorului: 
a. -  copie lizibila certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”,  
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 lizibila certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, 
înscrisuri din care să rezulte că este abilitat de către producătorul sau de către reprezentantul 
autorizat al acestuia să presteze servicii de întreţinere şi reparaţie pentru ambarcatiunea mentionata si 
motoarele acesteia, însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul). 
 
c. 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.  
 

 
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. Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor cinci tarife. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 12.02.2016 (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 12.02.2016  (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 12.05.2016 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
 

 
 

CAIET DE SARCINI  
 

 Servicii de parcare (andocare) și servicii de întreținere și reparații pentru 
Ambarcațiune Specializată și motoarele acesteia. 

OJ Tulcea - D.R.Bucureşti 
                                                (CPV 50240000-9) 

 
 

 
 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. 
 Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în 
măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 
minime din Caietul de sarcini. Oferta care conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de 
sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă. 
 Se admite, ca Propunere tehnică şi prezentarea, în original, a unei declaraţii pe propria 
răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că operatorul economic înţelege să respecte 
toate cerinţele minime obligatorii conţinute în prezentul Caiet de sarcini. În această situaţie, dacă 
ofertantul nu menţionează expres alte termene de prestare a serviciilor şi/sau alte perioade de 
garanţie, se consideră că îşi asumă temenele şi perioadele de garanţie minime obligatorii solicitate în 
prezentul Caiet de sarcini. 
 
I. Obiectul contractului de furnizare: 

 
Ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 se află în dotarea OJ Tulcea, Direcţia Regionale 
Bucureşti, ANCOM și face parte integrantă din "Sistem Mobil de monitorizare radio si gonio". 
Sistemul contine:  
- Ambarcatiune MARRY FISHER 605 serie FR-SPBVA053F516  
- Motor Honda BF150AK2LU serie BANJ-1406368 
- Motor Honda BF8DK2LRU serie BANJ-1704060 
- Remorca REMA numar identificare ROOBFFK3790007 
- Alte accesorii 
Pentru întreținerea tehnică a ambarcațiunii și a motoarelor cât și pentru păstrarea în condiții 
optime, sunt necesare urmatoarele:  

A.  Servicii de andocare a ambarcațiunii  
B.  Servicii de intretinere si reparatii.  

 
II. Descrierea serviciilor:  
 

 A.   SERVICII DE PARCARE (ANDOCARE) A AMBARCAȚIUNII pe perioada în care nu este 
folosită, în mod special pe sezonul de iarna. La momentul parcarii ambarcatiunii se impune 
efectuarea unor servicii de conservare si pregatire pentru iarna. La lansarea la apa, ambarcatiunea 
este supusa pregatirii pentru navigatie (deconservarea).  

 
 
 

    Parcarea 



 
 În vederea efectuarii parcarii, respectiv lansarea la apa,  prestatorul face toate manevrele de 

ridicare si lansare la apa cat si amplasarea pe peridoc 
 Peridocul (remorca specializata) este pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta  

(Remorca REMA numar identificare ROOBFFK3790007) 
 Transportul peridocului cu ambarcatiunea se efectueaza de catre prestator cu autovehiculele din 

dotare si personal calificat 
 Parcarea sa fie pazita si supravegheata camere video 
 Pe perioada parcarii prestatorul raspunde de integritatea ambarcatiunii 
 Ambarcatiunea se preda spre parcare pe baza de PV de predare-primire ( custodie) 
 Ridicare de la apa si lansarea la apa se va efectua in baza unei Comenzi ferme din partea 

Beneficiarului 
 Valoarea serviciilor de parcare se va determina functie de timpul de parcare 

  
      Pregatirea de sezon 
 
 Prestatorul se obliga sa efectueze toare operatiile de pregatire ambarcatiune pentru iarna 

(Conservare) 
  
OPERATII MINIME de efectuat: 
     -    spalare interior-exterior ambarcatiune, 

- verificare prezenta apa in grupul motorului,  
- constituire pelicula ulei pereti pistoane in vederea prevenirii aparitiei coroziunii,  
- eliminare apa din bazinele ambarcatiunii, 

 
 Prestatorul se obliga sa efectueze toare operatiile de pregatire ambarcatiune pentru sezon 

navigatie (Deconservare) 
 
OPERATII MINIME de efectuat: 
     -    spalare interior-exterior ambarcatiune, 

- eliminare pelicula ulei pereti pistoane,  
- verificat sistem guvernare,  
- sistem racier,  
- clatire bazine apa ambarcatiune,  

 
 

 Ofera de pret de conservare/deconservare a ambarcatiunii va fi exprimata in lei/operatiune si 
include toate operatiile de conservare/deconservare. 

 Oferta de pret de ridicare/lansare la apa va fi exprimata in lei/operatiune si include toate 
manevrele necesare ridicarii/lansarii la apa. 

 Oferta de pret de andocare se va exprima in lei/zi, si se refera la perioada in care ambarcatinunea 
se afla in spatiul de parcare al prestatorului. Perioada va fi evidentiata prin Procesele Verbale de 
predare/primire. 

 
 
B.  SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII.  
 
Descrierea ambarcatiunii: 

Ambarcatiune: JEANNEAU MARRY FISHER 605 
Tipul ambarcatiunii: barca cu motor 
Tipul propulsiei principale: motor cu benzina 
Tipul cocii: monolit 
Tipul motorului: exterior 



Materialul de constructie: plastic, plasticranforsat cu fibra de sticls 
Categorie maxima constructiva: B 
Pentru un numar maxim de persoane: 6 
Puterea maxima a motorului: 112,00 kW 
Greutatea maxima a motorului: 220 KG 
Lungimea cocii LH:5,51 m 
Grinda cocii BH: 2,40 m 
Adancimea D: 1,35 m 
 
Ambarcatiunea cat si motoarele HONDA se afla in perioada de garantie. 
Serviciile de intretinere si reparatii se vor efectua de catre un operator autorizat atat pentru tipul de 
ambarcatiune cat si pentru motoarele acesteia.    
 

Serviciile de intretinere: se vor executa conform programului de intretinere impus prin 
Manualul  Utilizatorului si cerintele din Certificatul European de Garantie si Intretinere. 

 
Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea tuturor produselor necesare efectuarii 

serviciilor de intretinere, precum şi la prestarea tuturor serviciilor de întreţinere. 
Piesele de schimb şi accesoriile pentru operatiile de intretinere, vor fi mentionate in devizul de 

lucrari. Devizul va fi supus spre aprobare achizitorului. Achizitionarea acestor repere se va face prin 
respectarea pricipiului concurential al pietei. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in 
conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de 
exempu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la  mai multi furnizori, reprezentantul 
achizitorului poate opta pentru achizitia piesei de la un anumit furnizor in functie de pretul si calitatea 
acesteia).    

 
Serviciile de reparatii:  se vor executa daca pe parcursul utilizarii ambarcatiunii apar diverse 

neajunsuri.  
Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea tuturor produselor necesare efectuarii 

serviciilor de reparatii, precum şi la prestarea tuturor serviciilor de reparatii. 
 
        În situaţia în care pentru readucerea ambarcatiunii la parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi 
de către producător sunt necesare şi alte servicii de reparatii si piese de schimb şi accesorii decât 
cele pentru operatiile de intretinere, acestea vor fi mentionate in devizul de lucrari. La intocmirea 
Devizului se va avea in vedere ca ambarcatiunea si motorul sunt in perioada de garantie, si se vor 
respecta conditiile de garantie din Certificat.  Devizul va fi supus spre aprobare achizitorului. 
Achizitionarea acestor repere se va face prin respectarea pricipiului concurential al pietei. 
Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in conditiile prezentate in respectivul deviz, o 
poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de exempu: in cazul in care o piesa poate fi 
achizitionata de la  mai multi furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta pentru achizitia piesei 
de la un anumit furnizor in functie de pretul si calitatea acesteia).    
 

LISTA DE SERVICII CE SE VOR ACHIZIŢIONA: 
 

Nr. 
crt. Denumirea Serviciului 

1. MECANICĂ 
2. ELECTRICĂ 
3. LUCRARI IN FIBRA DE STICLA si PLASTIC 
4. VOPSITORIE 
5  REMORCARE 

 



  Oferta de pret pentru servicii de intretinere si reparatii se va intocmi in lei/ora de manopera. 
 Oferta de pret pentru remorcare se va intocmi in lei/ora de remorcare 
 
Detalierea metodologiei de lucru pentru servicii de intretinere si reparatii (produse şi 

servicii solicitate): 
   

a) ofertantul se obligă să presteze serviciile de întreţinere a ambarcatiunii si a motoarelor 
acesteia, realizând reviziile periodice, astfel cum acestea sunt prezentate în planul service elaborat de 
producător, reparaţiile curente, precum şi furnizarea de piese de schimb şi accesorii; 

b) ofertantul se obligă să presteze servicii de reparaţie mecanică, electrică, tinichigerie şi 
vopsitorie, inclusiv în cazul daunelor produse în urma accidentelor; 

c) ofertantul va asigura piesele de schimb şi accesoriile necesare reparaţiilor; acestea vor fi 
originale, noi, agreate de producătorul ambarcatiunii, certificate/omologate; 

- piesele de schimb şi accesoriile vor avea înscris codul de piesă al producătorului; 
d)  la solicitarea achizitorului, furnizorul va prezenta delegatului achizitorului piesele şi accesoriile 

înainte de montarea acestora, pentru a se verifica originea lor şi dacă sunt respectate cerinţele de la 
pct. c), după caz. În caz contrar, operaţiunile de reparaţii şi revizii se suspendă până la prezentarea şi 
acceptarea pieselor şi accesoriilor ce se vor monta; 

e) ofertantul va prezenta în oferta tehnică informaţii cu privire la perioada de garanţie pentru 
piese de schimb şi accesorii acordate de producător şi va preciza perioada de garanţie pentru serviciile 
prestate; 

f) ofertantul se obligă să constate defecţiunile ambarcatiunii si a motoarelor acesteia, cu titlu 
gratuit, urmând să primească din partea reprezentantului autorităţii contractante acceptul pentru 
începerea reparaţiilor; 

g)  înlocuirea pieselor şi accesoriilor defecte şi/sau prestarea serviciilor de întreţinere sau revizii şi 
reparaţii se vor efectua de către ofertant pe bază de programare în punctul său de lucru; data fixată 
prin programare nu va fi mai tarziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la notificarea achizitorului; 

h)  ofertantul se obligă să asigure furnizarea produselor şi prestarea serviciilor în termen de 
maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data programării în cazul reviziilor şi în termen de cel mult 5 
(cinci) zile lucrătoare de la data programării în cazul reparaţiilor; în funcţie de natura 
intervenţiilor, prin acordul scris al părţilor, se poate conveni modificarea acestor termene; 

i) piesele de schimb şi accesoriile defecte, înlocuite, vor putea fi restituite achizitorului la 
solicitarea acestuia; 

j) îndeplinirea obligaţiilor de către furnizor se atestă prin semnarea fără obiecţiuni a unui proces-
verbal de recepţie a ambarcatiunii si a motoarelor acesteia cu privire la operaţiunile care au fost 
realizate; 

k)  operaţiunile de reparaţii şi revizii trebuie să conducă la readucerea ambarcatiunii la parametrii 
tehnici de funcţionare stabiliţi de către producător; 

l) pe timpul cât ambarcatiunea se află în unitatea de lucru aparţinând operatorului economic, 
acesta va răspunde pentru orice lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese şi eventuale accidente suferite 
în atelier; 

m) furnizorul se obligă să remedieze gratuit, în perioada de garanţie, deficienţele apărute ulterior 
efectuării operaţiunii; 

n) în situatia în care, datoritǎ defecțiunilor apǎrute, ambarcatiunea nu mai poate fi deplasata 
pana la  punctul de lucru pentru remedierea defecțiunilor, operatorul economic este obligat sǎ 
asigure contracost in termenul cel mai scurt posibil remorcarea acesteia pana  la punctul de 
lucru al ofertantului. Aceasta se va face in baza unei solicitari scrise din partea beneficiarului. Daca 
avaria se dovedeste a fi datorata lucrarilor aflate in perioada de garantie, atunci costul de 
remorcare va fi suportata de prestator. 

o) pentru operaţiunile efectuate în perioada de garanţie a serviciilor prestate şi respectiv a 
pieselor de schimb, nu se va percepe manoperă; 

p)  operatorul economic se obligă să numească la semnarea contractului o persoană de contact 
şi să comunice un număr de telefon pentru programare la reparaţii şi revizii; 



q) operatorul economic se obligă, în măsura posibilităţilor, să asigure prioritate în vederea 
constatării şi remedierii defecţiunilor pentru ambarcatiunea care face obiectul procedurii; 

r) operatorul economic se obligă să respecte condițiile referitoare la condițiile de muncă şi 
protecţia muncii. (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice alte acte normative 
incidente în acest domeniu). 

 
 Perioade de garanţie solicitate: 

 
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb şi accesorii este cea acordată de 

producător. 
Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb şi/sau accesorii se va 

acorda obligatoriu garanţie pentru o perioadă de minim 90 (nouăzeci) de zile. 
Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb şi/sau accesorii se va acorda 

obligatoriu un termen de garanţie a cărui durată va fi egală cu durata garanţiei acordate pieselor de 
schimb şi/sau accesoriilor utilizate. În situaţia în care accesoriile nu beneficiază de perioadă de 
garanţie dată de producător, se va acorda obligatoriu garanţie pentru servicii pentru o perioadă de 
minim 90 (nouăzeci) de zile. 

Perioadele de garanţie vor curge de la data semnării fără obiecţiuni a proceselor verbale de 
recepţie care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea 
serviciilor. 

În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor semnalate 
cu respectarea termenelor prevăzute la poziţia III lit. i) de mai sus, fără costuri pentru achizitor, 
termene ce curg de la notificare.   

 
Furnizorul va prezenta la livrarea produselor şi/sau prestarea serviciilor, cel puţin următoarele 

documente: 
 Factură; 
 Deviz; 
 Certificat de garanţie, unde este cazul. 
La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta şi alte documente justificative din care să 

rezulte provenienţa şi originea pieselor şi/sau accesoriilor furnizate. 
 

  
 
           

 
 
 

 


