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 depozitare, montare și echilibrare anvelope
pentru autovehiculele din dotarea Direcției Regionale București.
Punct de contact: Biroul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, Fax: 021.323.31.97, în atenţia:
Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: Achiziție directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de depozitare, montare și echilibrare anvelope
pentru autovehiculele din dotarea Direcției Regionale București, în conformitate cu prevederile legale.
3. CPV: 63121100-4, 50116500-6
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de depozitare a anvelopelor și în
operațiuni de montare/demontare și echilibrare anvelope.
A. Servicii de depozitare
Anvelope IARNĂ 98 buc /VARA 98 buc
NR.
CRT.

TIP AUTO

DIMENSIUNI

1

VOLKSWAGEN
PASSAT

215/55 R16 93 V

2

VOLKSWAGEN
SHARAN

195/60R16C 99 H

3

TOYOTA LAND
CRUISER

265/65 R17 112 S

4

NISSAN NAVARA

5

NISSAN
PATHFINDER

255/70 R16 111 S
255/65 R17 110 T

Anvelope
simple

Anvelope
cu jante

4
4
4
4
4

pret lei fara
TVA/buc.

6

RENAULT MASTER

7

MERCEDES GD
290

225/75 R 16

8

MERCEDES
SPRINTER

195/70 R15C 10/102R

9

DACIA DUSTER

215/65 R16 98 T

10

DACIA LOGAN

185/65 R15 88 T

4

225/65 R16C 112/110 R

8
6
16

28
28

TOTAL (98 buc)

16

70

B. Servicii de montare si echilibrare roti
* Anvelopele se vor monta în funcţie de anotimp, urmând ca cele schimbate să fie depozitate.
Operatii executate
demontat/montat si echilibrat
Nota: pretul va fi unic, indiferent
de materialul jantei
(tabla/aluminiu/aliaj)
demontat/montat,
dejantat/jantat, echilibrat
Nota: pretul va fi unic, indiferent
de materialul jantei
(tabla/aluminiu/aliaj)

Nr. buc.
28 buc.

Pret lei fara TVA/buc./schimb

70 buc

Se vor îndeplini următoarele condiţii de depozitare:
a) Spaţiul de depozitare al anvelopelor trebuie să fie special amenajat şi să ofere condiţii
optime de depozitare (mediu uscat, bine ventilat, protejat de lumina directă a soarelui şi de contactul
cu substanţe ce pot afecta în mod direct cauciucul),
b) Anvelopele se vor depozita pe verticală,
c) Anvelopele vor fi spălate şi etichetate,
d)Anvelopele vor fi asigurate pentru următoarele riscuri: furt, incendiu, deteriorare accidentală
prin manipulare.
e) Punctul de colectare a anvelopelor va fi situat pe raza municipiului Bucureşti sau în
localitățile Chiajna, Pantelimon, Popești Leordeni, Pipera, Voluntari și Otopeni.
f) Agentul economic care deţine spaţiul pentru depozitare trebuie să deţină o unitate service
(amplasată pe raza municipiului Bucureşti sau în localitățile Chiajna, Pantelimon, Popești Leordeni,
Pipera, Voluntari și Otopeni) unde se vor efectua operaţiunile de montare și echilibrare roţi.
g) Depozitarea anvelopelor se va face la data stabilită de Achizitor, pe bază de proces verbal de

predare-primire.

h) Operaţiunile de montare/demontare şi echilibrare anvelope se vor realiza pe baza comenzii
scrise transmise de Achizitor. În termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii
scrise transmise de ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul Prestatorului.

5. Valoarea estimata fara TVA: 10657,50 lei defalcată astfel:
- servicii depozitare: - 2887,50 lei la care se adaugă TVA (pentru anul 2017)
- 2310,00 lei la care se adaugă TVA (ianuarie-aprilie 2018)
- servicii montare/demontare: - 3640,00 lei la care se adaugă TVA (pt. anul 2017)
- 1820,00 lei la care se adaugă TVA (ian.-aprilie 2018)

6. Condiţii contract:
Contractul se va încheia până la 31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii prin Acte adiţionale cu o
perioadă suplimentară de 4 (patru) luni în condiţiile prevăzute la art. 165 alin. (1) din Normele
aprobate prin H.G. nr. 395/2016, 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
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 finaciară va conține:
a) pentru serviciile de dpozitare a anvelopelor: preț/buc. anvelopă/lună
b1) pentru serviciile de montare/demontare și echilibrare: preț/buc. anvelopă/operațiune
b2) pentru serviciile de montare/demontare, jantare/dejantare si echilibrare: pret/buc./operațiune
Tarifele vor fi exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, directe şi
indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Tarifele ofertate sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor două tarife.
Ptotal = P(depoz.) + P1(inloc) +P2(inloc)
În care:
- P(depoz) - reprezintă prețul pentru serviciile de depozitare a 98 buc. anvelope/1 lună.
- P1(inloc) - reprezintă prețul pentru serviciile de montare/demontare și echilibrare a 28
buc. anvelope/1 schimb
- P2(inloc) - reprezintă prețul pentru serviciile de montare/demontare, jantare/dejantare și
echilibrare a 70 buc. anvelope/1 schimb
Conditii de plată: Prestatorul va transmite facturile la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian
Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti, astfel:
a) lunar, după semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor de depozitare a anvelopelor
b) pentru serviciile de montare/demontare și echilibrare, după semnarea procesului-verbal de
recepție a operațiunilor.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, in
termen de maxim 30 zile.
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 tehnică a prestatorului:
1. 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
2. Copie după polita de asigurare.
3. 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 postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate
cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care a
introdus in catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita
ulterior vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In
situatia in care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va
indeplini formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si va utiliza
mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are pretul cel
mai scazut, in lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va publica in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari
directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 10.08.2017 (inclusiv). Dupa publicarea
ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro.
Oferta depusă după data de 10.08.2017 (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

