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 ȋntreţinere şi reparare motociclu.
Punct de contact: Oficiul Regional de Achiziții, Tel. 0372/845920, 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 ȋntreţinere şi reparare motociclu;
3. CPV: 50110000-9, 34411000-1
4. Descrierea contractului
Descriere MOTOCICLU:
Categoria: motociclu
Marca: Bombardier
Tip: ”L” Outlander/”P”1010/CAN-AM
Cilindree: 976 cm
Combustibil: benzină
Dimensiuni: 2445mm x 1168mm x 1490mm
Masa totală max. Autorizată: 728 kg
Număr de bucăți. 1 buc
Detalierea metodologiei de lucru:

Serviciile ce se vor achiziţiona, cu titlu exemplificativ, pentru motociclul din dotare aflate în
garanţie sunt prezentate mai jos.
A. Lista servicii: reviziile și reparațiile
Revizia: întreţinere prin efectuarea reviziilor conform caietului de întreținere emis de către
producător, care să cuprindă:
- verificarea/ȋnlocuirea uleiurilor;
- verificarea/ȋnlocuirea filtrelor de ulei şi combustibi;
- verificarea/ȋnlocuirea plăcuţelor şi discurilor de frână;
- verificarea sistemelor de distribuţie şi direcţie;
- alte verificări ce se impun la efectuarea reviziilor;
- reparațiile necesare bunei funcționării
- verificarea uzurilor părţilor mecanice;
B. Lista cu piesele/accesoriile necesare reviziilor sau reparațiilor.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DENUMIRE PIESE
Filtru aer
Telescoape set față
Telescoape set spate
Fișe bujii
Bujii
Rezervor
Eșapament – set complet
Discuri frîna – set față
Discuri frînă - set spate
Set placuțe frână față
Set placuțe frână spate

12
13
14
15
16
17

Becuri frână
Becuri semnalizare
Becuri far
Tarif manoperă
Tarif revizie
TOTAL

Cantitatea

Pret fara
TVA

Revizia se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii de
către ANCOM.
Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea produselor enumerate cu caracter
exemplificativ mai sus, în cantităţile care urmează a fi solicitate de către autoritatea contractantă,
precum şi la prestarea tuturor serviciilor de întreţinere, reparaţii.
Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde
reparații mecanico-electrice și înlocuirea pieselor și componentelor necesare pentru repunerea în
funcțiune a motociclului:
Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de
producătorul motociclului.
Prin reparații la solicitarea beneficiarului se înțelege constatare și remedierea defecțiunii
motociclului, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul ANCOM DR
Timiș care a cerut remedierea și a unui Deviz estimativ de reparație.
În situația în care pentru readucerea motociclului la parametrii tehnici de funcționare
stabiliții de către producător sunt necesare și alte piese de schimb și accesorii decât cele
menționate mai sus, acestea vor fi facturate la prețul de lista în lei al furnizorului valabil la data
efectuării reparațiilor. În acest caz autoritatea contractantă, își rezervă dreptul de a solicita ca
facturile să fie însoțite de documente justificative din care să rezulte valoarea pieselor de schimb și
accesoriilor, iar obligația de plată se suspendă până la primirea și acceptarea documentelor
justificative.
Devizul de reparații se va transmite beneficiarului în maxim 2 zile de la constatare, care va
fi supus spre aprobare autorității contractante.
Termenul de prestare a serviciilor de reparații este de 10 zile lucrătoare de la data
acceptării devizului estimativ. Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce
privește înlocuirea unor piese sau repararea unor componente, care se vor efectua cu acordul
prealabil al beneficiarului, asigurând garanție în conformitate cu normativele tehnice în vigoare
pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite.
La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție, semnat de
reprezentanții ambelor părți. Prestatorul de servicii va întocmi factura ce cuprinde valoarea pieselor
de schimb si a manoperei doar după ce se va semna Procesul Verbal de Recepție a serviciilor.
5. Valoarea estimata fara TVA : 4.000,00 Lei
6. Condiţii contract:
Perioada de garanție:
Perioada de garanție va decurge de la data semnării proceselor verbale de recepție,
care atestă furnizarea și montarea pieselor de schimb și prestarea serviciilor.
În perioada de garanție ofertantul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor
semnalate, cu respectarea termenului de 3 zile, fără costuri pentru beneficiar.
Perioada de garanție pentru piesele de schimb și accesorii, este cea data de
producător, iar pentru serviciile care nu necesită utilizarea unor piese de schimb și/sau
accesorii, vor avea perioada de garanție cea oferită de furnizor, dar nu mai puțin de 6 luni.

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal.
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 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.
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 Horia, nr. 24,
Cod poştal 300342, Mun. Timișoara, jud. Timiș.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor
serviciilor.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la
data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc înregistrarea și capacitatea tehnică:
Ofertantul va prezenta, în copie lizibilă, certificat de înregistrare conținând codul unic de
înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la
înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor
juridice, înregistrare fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu
modificările și completările ulterioare.

Ofertantul va prezenta, în copie legalizată sau copie lizibilă certificată de
reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, autorizaţia tehnică de
funcţionare eliberată de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, valabilă la data limită de
depunere a ofertelor, din care sǎ rezulte cǎ este autorizat sǎ desfăşoare activități de reparare,
întreținere și revizii pentru tipul de Motociclu descris la cap. II.
Ofertantul va prezenta, în copie legalizată sau copie lizibilă 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 motociclu aflat în perioada de garanţie pentru care depune ofertă,
însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul).

8. Criterii de adjudecare:
Ofera financiară va conține:
- tariful în lei pentru revizii
- tariful în lei pentru piesele de schimb
- tariful în lei/oră pentru manoperă
În oferta se vor prezenta tarifele în lei fără TVA și va include toate costurile directe și
indirecte legate de prestarea serviciilor. Tarifele în lei sunt ferme pe toată durata de
îndeplinire a comenzii.
Criteriul de atribuire ce va fi aplicat este:
P total = P(RTP) + P(MANOP) + P(PIESE)
în care:
- P(RTA) – reprezintă tariful în lei pentru revizia tehnică periodică
- P(MANOP) – reprezintă tariful în lei/oră pentru manopera necesară efectuării
reviziilor și reparațiilor
- P(PIESE) – tariful pentru piesele și accesoriile necesare reparațiilor și reviziilor
9. Informații suplimentare:

Oferta se va publica
in catalogul electronic din SEAP (www.elicitatie.ro)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la
data de 23.11.2016 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din
SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin
email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 23.11.2016 (inclusiv), nu va fi luată în
considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.12.2016.

