
 
 
 

 
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 vă solicită ofertă pentru prestarea de servicii 
de inspecție tehnică periodică. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziții/Serviciul Achiziții Operaționale, Tel.  0372.845.350, 
Fax:  0372.845.402, în atenția:  Gemma IOSIP, email:  gemma.iosip@ancom.org.ro 

Tip anunț: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Servicii 
 
2. Denumirea achiziției: 
 
Comandă scrisă având ca obiect prestarea de servicii de inspecție tehnică periodică 

pentru 9 autovehicule aflate în parcul auto al ANCOM - sediul central.  
 

3. CPV: 71631200-2 
 
4. Descrierea contractului 
Serviciile care fac obiectul achiziției constau în efectuarea a 10 inspecții tehnice periodice 

pentru cele 9  autovehicule conținute în Anexa nr. 1. Inspecția tehnică periodică se efectuează în 
baza reglementărilor RNTR 1/2005. Serviciile vor fi prestate la punctul de lucru al prestatorului 
situat obligatoriu în mun. București. 

5. Valoarea estimată fără TVA: 2.011,34 Lei, astfel:  
- 1.760,00 lei, fără TVA, pentru Lot nr. 1– AUTOSPECIALE și AUTO TEREN 
- 140,00 lei, fără TVA, pentru Lot nr. 2 – ATV 
- 111,34 lei, fără TVA, pentru Lot nr. 3 - REMORCĂ 

6. Condiţii contract: 
În ofertă se va preciza termenul de programare pentru efectuarea inspecțiilor,  

termen care nu trebuie să fie mai mare de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea comenzii. Astfel  
se va efectua programarea prealabilă, având în vedere data expirării actualului ITP, datele fiind 
prezentate în Anexa nr. 1. Programarea se va efectua printr-o notificare a datei în care 
reprezentanții ANCOM trebuie să se prezinte cu autovehiculele la control. 

Serviciile se recepționează pe bază de proces-verbal la sediul prestatorului. 
Pentru depășirea termenului asumat, prestatorul va datora penalități de întârziere de 0,15% 

din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea 
corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de către 
ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, prestatorul are obligația 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. Oferta poate fi prezentată pentru un lot sau pentru mai multe 
loturi, astfel cum sunt acestea prezentate în Anexa nr. 1. 

La formularea ofertei financiare se vor avea în vedere următoarele cerinţe obligatorii: 
- ofertantul va prezenta tariful pentru ITP pentru fiecare autovehicul în parte; 
- preţurile prezentate în cadrul ofertei trebuie formulate în Lei, cu şi fără TVA; 
- preţul ofertei va include toate costurile directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor 

care fac obiectul prezentei solicitări. 
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 pentru fiecare autovehicul în parte la 

sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti. 
Plata prețului 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.  
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 serviciilor.  
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a 

serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăti în avans. 
Plata se considera efectuata la data debitării 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, Autorizație tehnică eliberată de Registrul Auto Român care să ateste dreptul de a 
presta servicii de inspecție tehnică pentru autovehiculele conținute în lotul pentru care se depune 
ofertă;   
- declaraţie din care să rezulte că ofertantul deţine un punct de lucru în mun. Bucureşti unde vor 
fi prestate serviciile, precizându-se şi adresa acestuia. 
 

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. 
   Totodată, precizăm că atribuirea se va face pe loturi. 
 
 
 

 
 
 



9. Informatii suplimentare: 
Oferta se va transmite până la data de 08.02.2017 (inclusiv), ora 16.00, prin fax la nr 

0372.845.402 sau prin email la adresa gemma.iosip@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 08.02.2017 (inclusiv), ora 

16.00, 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 Achiziţii Operaţionale”. 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 08.03.2017. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

ANEXA NR. 1 
 
 

Lista autovehiculelor pentru care se prestează serviciile de inspecţie tehnică periodică 
 
 
 

1. AUTOSPECIALE SI AUTO TEREN  
 

NR. 
CR
T. 

MARCĂ 
AUTOVEHICUL 

TIP AUTOVEHICUL 
/MASĂ MAX. 

ADMISĂ 
NR. 

ȊNMATRICULARE 
DATĂ              

EXPIRARE 
ITP 

SISTEM 
TRACȚIUNE 

TIP 
CARBURANT 

1 MERCEDES 
SPRINTER 

AUTOSPECIALĂ/ 
4600 KG. B 33 SDW 10.02.2017 4 X 4 MOTORINĂ 

2 RENAULT MASTER AUTOUTILITARĂ/ 
3500 KG. B 19 ULV 03.03.2017 4 X 2 MOTORINĂ 

3 MERCEDES 290 GD AUTOSPECIALĂ/ 
3500 KG. B 43 DTB 17.03.2017 4 X 4 MOTORINĂ 

4 NISSAN 
PATHFINDER AUTOTURISM/2880 KG. B 300 WNC 04.04.2017 4 X 4 MOTORINĂ 

5 IVECO DAILY MICROBUZ/5200 KG. 
20 LOCURI B 20 XWG 04.05.2017 4 X 2 MOTORINĂ 

6 VOLKSWAGEN 
SHARAN 

AUTOSPECIALĂ/ 
2510 KG. B 70 YGC 17.08.2017 4 X 2 MOTORINĂ 

7 TOYOTA LAND 
CRUISER AUTOTURISM/3260 KG. B 90 WNR 19.08.2017 4 X 4 MOTORINĂ 

8 IVECO DAILY MICROBUZ/5200 KG. 
20 LOCURI B 20 XWG 04.11.2017 4 X 2 MOTORINĂ 

 
 
 

2. ATV  
 

 

1 BOMBARDIER 
OUTLANDER ATV/728 KG. B 63 ZOI 11.02.2017 4 X 4 BENZINĂ 

 
 
 

3. REMORCĂ  
 

1 BORO REMORCĂ/750 KG. B 63 RKF 11.02.2017 - - 
 


