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, Cod poştal: 030925, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Campeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
montare-demontare- echilibrare și vulcanizare pneuri pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR
Cluj. Procedura este împărțită în 3 loturi.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunț: Cumpărare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract sau comanda cadru sau comandă cadru, pe bază de solicitare având ca obiect
achiziţia de servicii de schimbare anvelope (montare-demontare, echilibrare) și vulcanizare
pneuri. Procedura este împărțită în 3 (trei) loturi.
3. CPV: 50116500-6
4. Descrierea contractului sau a comenzii:
Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de montare-demontare-echilibrare și vulcanizare
pneuri pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj” trebuie să îndeplinească cerinţe
minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat.
Valoarea estimată fără TVA – Valoarea estimată fără TVA – 1.240,00 lei,
împărțită pe loturi după cum urmează: lot 1- 680,00 lei; lot 2-40,00 lei; lot 3-520,00
lei;

Nr.
crt.

Tip autovehicul

Număr de
autovehicule

Categorie
autovehicule

LOT 1: masa > 3.500 kg Direcţia Regională Cluj
1
Autospeciala
1 buc.
N2 Autospecială
Mercedes Benz
– lab.
416 CDI Sprinter
comunicaţii int.
3+1 uşi
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Tarif estimat
schimbare
anvelope/
autovehicul –
lei, fără TVA

Tarif estimat
vulcanizare/a
nvelopă lei,
fără TVA

330

20

LOT 2: Direcţia Regională Cluj
1
Remorca, marca
Boro
(suprastructură
deschisă,masa de
750 kg,
1 buc.
dimensiuni
3850mm x
1850mm x
850mm)
2
Motociclu
Bombardier tip
1 buc.
Outlander (ATV)
LOT 3: Oficiul Judeţean Sibiu
1
Autoturism Dacia
2 buc.
Duster

O1

-

20

L6e

-

20

M1

120

20

În situația în care prețul unitar, fără TVA, al fiecărei operațiuni ofertate (servicii de schimbare
anvelope și servicii de vulcanizare pneu), nu se încadrează în valoarea estimată unitară, fără TVA,
prezentate mai sus, oferta va fi considerată inacceptabilă.
5. Condiţii contract sau comandă:
- Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal de recepție.
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 se va face astfel:
Se vor specifica două tarife, unul pentru servicii de schimbare anvelope (montaredemontare- echilibrare) pe un autovehicul și un tarif de vulcanizare auto pentru 1 bucată pneu. Se
va prezenta preţul -tariful total pentru (montare-demontare+ echilibrare pneuri și tarif vulcanizare
auto), pentru fiecare lot, conform anexei nr.2, și se va publica în catalogul electronic din
SEAP (www.e-licitație.ro), sau se poate transmite ofertă scrisă prin email, fax sau
direct la sediul autorității contractante.
În situația în care prețul unitar, fără TVA, al fiecărei operațiuni ofertate (servicii de schimbare
anvelope și servicii de vulcanizare pneu), nu se încadrează în valoarea estimată unitară, fără TVA,
prezentate la punctul nr.4. ,,Valoarea estimată”, oferta va fi considerată inacceptabilă.
Contractul sau comanda va fi cadru, în care se va specifica tarifele pentru operaţiunile
solicitate, iar punerea lui în executare va fi pe bază de solicitare și conform punctului IVdetalierea metodologiei de lucru din Caietul de sarcini.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B.
şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după recepţia rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.
In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.
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In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie 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 plati în avans.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
6. Condiţii de participare
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitare de ofertă
și caietul de sarcini pentru procedura servicii de schimbare anvelope (montare-demontatreechilibrare) și vulcanizare pneuri, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj lotul nr…….”,
conform anexei 1.
- Durata contractelor sau comenzilor: de la semnarea de către părți, până până la
data de 31.12.2018;
- operatorii economici sunt obligați să transmită: în copie, ofertantul trebuie să
prezinte copie după autorizaţia tehnică eliberată de către „Registrul Auto Român”, valabilă pentru
tipurile de autovehiculele conţinute în lotul/loturile pentru care depune ofertă, din care sǎ rezulte
cǎ este autorizat sǎ desfăşoare următoarea activitate conform RNTR-9:
A1.3. – sistemul de rulare
A1.3.1. – roţi
7. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut tarif (montare-demontare- echilibrare pneuri + vulcanizare
autovehicule), lei fără TVA.
P total = (P operațiune de schimbare anvelope (montare-demontareechilibrare) pentru un autovehicul + P operațiune de vulcanizare pneu) pe lot și se va
publica în catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro), sau se poate transmite
ofertă scrisă prin email, fax sau direct la sediul autorității contractante.
Ofertantului care a introdus în catalogul SEAP oferta cu prețul total cel mai scazut, în lei, fără
TVA, conform anexei nr.2, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea
documentelor solicitate prin prezenta.
In situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM
va îndeplini formalitățile referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică aprobate prin HG
nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la
această ofertă care are prețul total cel mai scazut, în Lei, fără TVA.
In situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în
Catalogul SEAP urmatorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate,
această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele
solicitate prin prezenta.
8. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 31.08.2018 (inclusiv), prin publicare în
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro) sau se poate transmite ofertă scrisă
prin email, fax sau direct la sediul autorității contractante.
ofertei.

După publicarea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea
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Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi 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 31.09.2018.
Nu vor fi luate in considerare ofertele care nu sunt anunțate prin e-mail sau fax
conform celor de mai sus.
Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.
679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de
ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în
scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc
dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul
sus menționat.
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OFERTANT,

ANEXA NR.1

__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini

Subsemnatul(a)_________________________________________, reprezentant lega/împuternicit
al
_______________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de servicii de schimbare anvelope
(montare-demontare-echilibrare) și vulcanizare pneuri pentru autovehiculele din dotarea ANCOM
DR Cluj (cod CPV: 50116500-6) organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta prezentată
respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de ofertă și caietul de
sarcini” pentru lotul …….. .
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării: ___________

OFERTANT,
_________________________
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Anexa nr.2
OFERTANT,
_________________

(denumirea/numele)

PROPUNERE FINANCIARĂ
Lotul 1
Nr.
crt.

Denumire
Servicii de montat/demontat echilibrat pneuri
pt un autovehicul/ vulcanizare pneu-pentru
următoarele tipuri de autovehicule din Cluj
Napoca

Nr.
operatiuni

Preţ unitar
(Lei, la care se
adaugă TVA)

LOT 1: masa > 3.500 kg Direcţia Regională Cluj
1.
2.

Servicii de montat/demontat echilibrat
pneuri pt un autovehicul Autospeciala
Mercedes Benz 416 CDI Sprinter
Vulcanizare pneu, autovehicul
Autospeciala Mercedes Benz 416 CDI
Sprinter

1 op
1 op

PREȚ TOTAL:
Lotul 2
Nr.
crt.

Denumire
Servicii de vulcanizare pneu-pentru
următoarele tipuri de autovehicule din Cluj
Napoca

Nr.
operatiuni

Preţ unitar
(Lei, la care se
adaugă TVA)

LOT 2: Direcţia Regională Cluj
1.

2.

Servicii de vulcanizare pneu - Remorca,
marca Boro (suprastructură
deschisă,masa de 750 kg, dimensiuni
3850mm x 1850mm x 850mm)
Servicii de vulcanizare pneu - Motociclu
Bombardier tip Outlander (ATV)

1 op

1 op

PREȚ TOTAL:
Lotul 3
Nr.
crt.

Denumire
Servicii de montat/demontat echilibrat pneuri
pt un autovehicul/ vulcanizare pneu-pentru
următoarele tipuri de autovehicule din O.J.
Sibiu

Nr.
operatiuni

Preţ unitar
(Lei, la care se
adaugă TVA)

LOT 3: Oficiul Judeţean Sibiu
1.
2.

Servicii de montat/demontat echilibrat
pneuri pt un autovehicul - Autoturism
Dacia Duster
Vulcanizare pneu, autovehicul Autoturism Dacia Duster

1 op
1 op

PREȚ TOTAL:
Prețul total între operațiunile montare-demontare- echilibrare și vulcanizare pneuri, are ca
scop doar departajarea ofertelor. Se pot efectua operațiuni de spălat interior și exterior, fără a
depăși valoarea maximă estimată de 680,00 lei, fără TVA, pentru lotul nr.1, 40,00 lei, fără
TVA, pentru lotul nr.2, 520,00 lei, fără TVA, pentru lotul nr.3;
Preţul include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
comenzii.
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În situația în care prețul unitar, fără TVA, al fiecărei operațiuni ofertate (servicii de schimbare
anvelope și servicii de vulcanizare pneu), nu se încadrează în valoarea estimată unitară, fără TVA,
prezentate la punctul nr.4. ,,Valoarea estimată”, oferta va fi considerată inacceptabilă.
Data completarii: _______________.

OFERTANT,
__________________________
(semnatura autorizata)
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CAIET DE SARCINI

I. Obiectul contractului de servicii: servicii de montare-demontare, echilibrare pneuri și
vulcanizare auto;

II. Descrierea contractului executarea de către prestator a operaţiunilor de montaredemontare, echilibrare pneuri, vulcanizare auto, pentru autovehiculele, remorca şi ATVul din cadrul ANCOM – DR Cluj:

Nr.
crt.

Tip autovehicul

Număr de
autovehicule

Categorie
autovehicule

LOT 1: masa > 3.500 kg Direcţia Regională Cluj
1
Autospeciala
1 buc.
N2 Autospecială
Mercedes Benz 416
– lab.
CDI Sprinter
comunicaţii int.
3+1 uşi
LOT 2: Direcţia Regională Cluj
1
Remorca, marca
Boro (suprastructură
deschisă,masa de
1 buc.
O1
750 kg, dimensiuni
3850mm x 1850mm
x 850mm)
2
Motociclu
Bombardier tip
1 buc.
L6e
Outlander (ATV)
LOT 3: Oficiul Judeţean Sibiu
1
Autoturism Dacia
2 buc.
M1
Duster

III.

Tarif estimat
schimbare
anvelope/
autovehicul –
lei, fără TVA

Tarif estimat
vulcanizare/anvelopă
lei, fără TVA

330

20

-

20

-

20

120

20

Prestarea serviciului:
- se va face la punctele de lucru ale ofertantului situate în localităţile reşedinţă de
judeţ;

IV. Detalierea metodologiei de lucru:
- serviciile de montare-demontare/echilibrare se vor face pe bază de programare,
pentru fiecare maşina ȋn parte, ȋntr-un termen de max. 2 zile lucrătoare de la
solicitare;
- serviciile de vulcanizare se vor face pe bază de programare, pentru fiecare maşină
ȋn parte, ȋn ziua solicitării;
- rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces verbal la sediul
prestatorului;
- se va prezenta tarif/pneu pentru montare-demontare/echilibrare şi tarif/pneu pentru
vulcanizare;
- pentru Lot 2 se va oferta doar tarif pentru vulcanizare;
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- preţul ofertat va fi ȋn lei, fără TVA şi va fi valabil pe toată perioada derulării
contractului;
V. Alte condiții, documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie, ofertantul trebuie să prezinte copie după autorizaţia tehnică eliberată de
către „Registrul Auto Român”, valabilă pentru tipurile de autovehiculele conţinute
în lotul/loturile pentru care depune ofertă, din care sǎ rezulte cǎ este autorizat sǎ
desfăşoare următoarea activitate conform RNTR-9:
A1.3. – sistemul de rulare
A1.3.1. – roţi
VI. Termenul de prestare al serviciului:
- prestarea serviciului montare-demontare/echilibrare se va face în funcţie de urgenţa
lucrării, dar nu mai mult de 2 zile lucrătoare de la solicitare;
- prestarea serviciului de vulcanizare se va face ȋn ziua solicitării;
VII.

Criteriul de atribuire:
- prețul cel mai scăzut, conform formulei de mai jos:
P total = (P operațiune de montare-demontare/echilibrare pneu + P
operațiune de vulcanizare) pe tip de autovehicul;
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