
 

 

 

 

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi,   

 

SOLICITARE DE OFERTĂ   

 

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 Iaşi cu sediul în  
Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze servicii de revizie tehnică și   
reparație pentru ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 care se află în dotarea OJ Tulcea  
aparținând de ANCOM - Direcția Regională Iași (Cod CPV: 50240000-9).   

Punct   de   contact:   Departamentul   Achiziţii/Biroul   Achiziții   Regionale,   Tel.   0372.845.210;   Fax:  
0232.219.338, în atenţia: Andrei Marius MAZILU, e-mail: andrei.mazilu@ancom.org.ro.   

Tip anunt: Cumparare directa   
1.   Tip contract: Servicii   

2.   Denumirea achiziţiei: Servicii de revizie tehnică și reparație pentru ambarcațiunea JEANNEAU   
MARRY FISHER 605   

3.   CPV: 50240000-9   
4.   Descrierea comenzii:   
Ambarcațiunea  JEANNEAU  MARRY  FISHER  605  se  află  în  dotarea  ANCOM,  OJ  Tulcea,  Direcţia   

Regională Iași, face parte integrantă din "Sistem Mobil de monitorizare radio si gonio", având rolul de a  
efectua operațiuni de monitorizarea a spectrului electromagnetic și acțiuni de control în zona Deltei  
Dunării,  în vederea intervențiilor rapide și eficiente în cazul unor defecțiuni accidentale.   

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   
SERVICII DE REVIZIE ȘI REPARAȚII.   
Prestarea serviciilor se va efectua la punctul de lucru al prestatorului, situat în Municipiul Tulcea.   
Descrierea ambarcațiunii:   
Ambarcațiune: JEANNEAU MARRY FISHER 605   
Tipul ambarcațiunii: barcă cu motor   
Tipul propulsiei principale: motor cu benzină   
Tipul cocii: monolit   
Tipul motorului: exterior   
Materialul de construcție: plastic, plastic ranforsat cu fibră de sticlă  
Categorie maximă constructivă: B   
Pentru un număr maxim de persoane: 6   
Puterea maximă a motorului: 112,00 kW   
Greutatea maximă a motorului: 220 KG   
Lungimea cocii LH:5,51 m   
Grinda cocii BH: 2,40 m   
Adâncimea D: 1,35 m   
Ambarcațiunea și motorul Honda BF8DK2LRU serie BANJ-1704060 nu se află in perioada de garanție,  

motorul HONDA BF150AK2LU seria BANJ-1406368 se află în perioada de garanție.   
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Serviciile de întreținere și reparații se vor efectua de către un operator autorizat atât pentru tipul de  
ambarcațiune cât si pentru motoarele acesteia.   

Serviciile de revizie se vor executa conform programului de revizie impus prin Manualul Utilizatorului  
și cerintele din Certificatul European de Garanție și Întreținere.   

Serviciile de reparații se vor executa dacă pe parcursul utilizării ambarcațiunii apar diverse   
defecțiuni.   

Prin propunerea sa, ofertantul se va obliga la furnizarea tuturor produselor necesare efectuării   
serviciilor de revizie și reparare, precum şi la prestarea tuturor serviciilor de revizie, respectiv reparare.   

Piesele de schimb şi accesoriile pentru operațiile de întreținere/reparare, vor fi menționate într-un deviz  
de lucrări. Devizul va fi supus spre aprobare achizitorului.   

Detalierea metodologiei de lucru pentru servicii de întreținere și reparații (produse şi servicii   
solicitate):   

a)   ofertantul se obligă să presteze serviciile de întreţinere a ambarcațiunii și 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, fibră de sticlă şi servicii de   
vopsitorie;   

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

d)   la solicitarea achizitorului, prestatorul 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 ambarcațiunii și 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 târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la notificarea achizitorului;   

h)   ofertantul se obligă să asigure furnizarea produselor şi prestarea serviciilor în termen de maxim 5   
(cinci) 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 prestator se atestă prin semnarea fără obiecţiuni a unui proces- 
verbal de recepţie a serviciilor de întreținere/reparații a ambarcațiunii și a motoarelor acesteia, cu privire  la 
operaţiunile care au fost realizate;   

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

l)    pe timpul cât ambarcațiunea 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) prestatorul se obligă să remedieze gratuit, în perioada de garanţie, deficienţele apărute ulterior  
efectuării operaţiunii;   

n)   în situatia în care, din cauza defecțiunilor apǎrute, ambarcatiunea nu se mai poate deplasa pe apă,  
prestatorul  este obligat sǎ asigure contracost în termenul cel mai scurt posibil remorcarea  
acesteia până la  punctul de ridicare de la apă și amplasarea pe peridoc. Aceasta se va face în baza unei  
solicitări scrise din partea beneficiarului.    
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o)   În situația în care ambarcațiunea necesită efectuarea unor lucrări de reparații la punctul de lucru al  
prestatorului, ofertantul se obligă la ridicarea si lansarea la apă, precum și transportul pe peridoc al   
ambarcațiunii la și de la punctul de lucru, suportând toate cheltuielile aferente.   

p)   Dacă avaria se dovedește a fi cauzată de lucrări aflate în perioada de garanție, atunci costul de  
remorcare va fi suportat de prestator.   

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

r)   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;   

s)   operatorul economic se obligă, în măsura posibilităţilor, să asigure prioritate în vederea constatării  şi 
remedierii defecţiunilor pentru ambarcațiunea care face obiectul prezentei achiziții publice;   

t)   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  
care curg de la notificare.   

5.   Valoarea estimată   
Valoarea maximă estimată este de 10.200,00 Lei, fără TVA, defalcată astfel:   
- Prețul pentru revizia tehnică nu va depăși suma de 3.200,00 lei, fără TVA.   
- Prețul unic al orei de manoperă.   
- Prețul total al orelor de manoperă pentru reparații, luând în considerare numărul maxim estimat de   

ore de manoperă, respectiv 28 ore și nu va depăși suma de 2.800,00 lei, fără TVA.   
- Prețul pentru piesele de schimb care nu va depăși suma de 4.200,00 lei fără TVA.   
Prezentarea propunerii financiare:   
Ofertantul va completa propunerea financiară detaliată în conformitate cu formularul din Anexa 2.   
-     Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de 2.800,00 lei, fără TVA, și   

va fi rezultatul dintre prețul unic al orei de manoperă (coloana 2) și numărul maxim estimat de ore de  
manoperă de 28 de ore (coloana 1). Coloana 1 reprezintă o componentă fixă a propunerii financiare;   

-     Prețul estimat pentru piesele de schimb (coloana 4) este de 4.200,00 lei, fără TVA, și reprezintă o  
componentă fixă a propunerii financiare;   

-     Prețul pentru o revizie anuală (coloana 5) nu va depăși suma de 3.200,00 lei, fără TVA;   
1.Exclusiv  pentru  departajarea  ofertelor  vor  fi  comparate  valorile  totale  rezultate  prin  însumarea  

prețului total al orelor de manoperă (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă  
pieselor de schimb/consumabilelor și reviziei tehnice.   

2. Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată aferentă acestei achiziții,  
respectiv 10.200 lei fără TVA. Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate  
inacceptabile.   

3. Contractul de servicii se va încheia la valoarea totală ofertată pentru această achiziție, iar prețul care   
va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de numărul de ore de manoperă, prețul unic al   
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orei de manoperă pentru reparații, prețul pentru revizie și prețul pieselor de schimb/consumabilelor  
necesare reparațiilor furnizate și montate, fără a se depăși limita valorii maxime prevăzute în contract.   

Prețul unic al orei de manoperă pentru reparații va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe  
toată perioada derulării contractului și va însuma toate cheltuielile directe si indirecte ale personalului  
prestatorului ce execută reparația.    

Prețul  pieselor  de  schimb/consumabilelor  furnizate  și  montate  va  fi  format  din  prețul  cu  care  
prestatorul de servicii solicitate în prezentul caiet de sarcini le achiziționează plus adaosul comercial  
ofertat care nu trebuie să fie mai mare de 20%. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi  
majorat pe toată perioada derulării contractului.   

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada execuției contractului/comenzii.   
6.   Condiţii contract/comandă   
Perioada de derulare a contractului/comenzii – începând cu data semnării de către ambele părți și până   

la data de 31.12.2019.   
Termene de prestare a serviciilor   
- 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 târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la notificarea achizitorului;   

- ofertantul se obligă să asigure furnizarea produselor şi prestarea serviciilor în termen de maxim 5   
(cinci) 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;   

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.   

Cerinţe minime obligatorii   
a) Pentru verificarea îndeplinirea condiţiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de schimb   

şi/sau accesoriile furnizate și montate cu o valoare mai micǎ sau egalǎ cu 100 de lei, prestatorul va prezenta la  
semnarea procesului-verbal de recepție prevăzut la poziţia III. lit. j) de mai sus o declarație pe propria  
rǎspundere  privind  respectarea  adaosului  comercial  ofertat  sau,  la  solicitarea  achizitorului,  documente  
justificative din care să rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb şi/sau accesoriilor. Pentru piesele de  
schimb și/sau accesoriile cu o valoare mai mare de 100 de lei prestatorul va prezenta la semnarea procesului- 
verbal de recepție prevăzut la poziţia III. lit. j) de mai sus, obligatoriu, documente justificative din care să  
rezulte valoarea de achiziție a pieselor de schimb şi/sau accesoriilor furnizate și montate.    

b) La solicitarea expresă a achizitorului se vor prezenta şi alte documente justificative din care să rezulte  
provenienţa şi originea pieselor de schimb şi/sau accesoriilor furnizate și montate.    

c) Valoarea de achiziție la care se aplică adaosul comercial, reprezintă valoarea pieselor de schimb și  
accesoriilor achiziționate de la producătorul acestora sau de la reprezentantul autorizat al producătorului, după  
caz.    

d) Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea adaosului comercial  
ofertat nu poate fi mai mare de 20%. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe toată  
durata derulării contractului.   

Riscurile și măsurile de remediere   
1.  Nerespectarea  obligațiilor  asumate  de  către  contractant  (acesta  nu  efectuează  constatarea,  nu   

îndeplinește obligațiile de programare în service, nu respectă termenele de reparație prevăzute în caietul de  
sarcini, nu respectă obligațiile asumate în perioada de garanție).   

Măsura de remediere: plata de către operatorul în culpă de penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea  
maximă a contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.   

2. Nerespectarea termenului de plată de către achizitor. Măsura de remediere: În cazul neefectuării plăţii  
conform prevederilor contractuale, achizitorul are obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere de 0,15% din  
suma rămasă neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.   
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3. Furnizarea unor piese de schimb care nu sunt de origine sau echivalent, având aceleaşi caracteristici şi  
nivel al calităţii cu piesele originale sau nu au înscris codul de piesă al producătorului pentru reparațiile și  
reviziile la autovehiculele aflate în perioada de garanție. Măsura de remediere: la solicitarea achizitorului,  
prestatorul va prezenta delegatului achizitorului piesele de schimb şi accesoriile înainte de montarea acestora,  
pentru a  se  verifica  originea  lor.  Operaţiunile  de reparaţii  şi  revizii  se  suspendă până  la  prezentarea  şi  
acceptarea pieselor de schimb şi accesoriilor ce se vor monta.   

7.   Conditii de plată   
Achizitorul va efectua plata aferentă unei operaţiuni după recepționarea fără obiecţiuni a prestării   

serviciilor şi/sau furnizarea şi montarea pieselor de schimb. În situatia în care factura este primită anterior  
sau la data receptiei, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data recepționării  
fără obiecţiuni a prestării serviciilor şi/sau furnizarea şi montarea pieselor de schimb. În situatia în care  
factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție, achizitorul are dreptul de a efectua  
plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii. Plata se consideră efectuată la  
data debitării contului autorității contractante.   

Neefectuarea plăților de către ACHIZITOR atrage obligarea acestuia la plata unei penalități egale cu  
0,15% din valoarea sumei neachitate, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integral  a 
facturii. Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.   

Prestatorul va prezenta, în vederea decontării serviciilor prestate cel puţin următoarele documente:   
   Factură;   

   Deviz, în cazul reparațiilor;   

   Certificat de garanţie, unde este cazul;   

   Documente justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de schimb și   
consumabilelor furnizate și montate.   

8.   Condiţii de participare   
a.   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   

b.   Ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere, din care sa reiasă că este autorizat de  
către Autoritatea Navală Română pentru serviciile solicitate conform cerințelor caietului de sarcini.   

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.  
(Anexa 1)   

d.   Operatorii economici au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție  
publică  reglementările  obligatorii  în  domeniul  mediului,  social  și  al  relațiilor  de  muncă  stabilite  prin  
legislația  adoptată  la  nivelul  Uniunii  Europene,  legislația  națională,  prin  acorduri  colective  sau  prin  
tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste  domenii. Instituțiile competente de la care  
operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și  
protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/,  
Ministerul Sanatatii, adresa web:  http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www.  
inspectiamuncii.ro/  iar  cele  referitoare  la  protecția  mediului  la  Ministerul  Mediului,  adresa  web:  
http://www.mmediu.gov.ro/. În acest sens, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere a  
reprezentantului legal din care să rezulte că acesta iși desfășoară activitatea respectând toate regulile  
obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii în  
vigoare la nivel național, corespunzător domeniului său de activitate (model Anexa nr. 3).   

8.   Criterii de adjudecare:   
a) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic criteriul aplicat pentru   

atribuirea contractelor de achiziţie publică este „prețul cel mai scăzut”, conform art. 187 alin. (3) lit. a) din  
Legea nr. 98 privind achizițiile publice.   

b) Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate în Lei, fără  
TVA, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.   
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c) In situația în care prețurile totale ofertate în Lei, fără TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale,  
autoritatea contractantă va solicita ofertanților care au oferit cel mai mic preț total depunerea în SEAP a unei  
noi propuneri financiare (Formularul de ofertă și Propunerea financiară detaliată), caz în care contractul va fi  
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul total cel mai scăzut în Lei, fara TVA.   

9.   Informatii suplimentare: Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (http//sicap- 
prod.e-licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrări), până la data de  
09.09.2019(ora 16:00). Dupa publicarea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța  
postarea ofertei prin fax la nr 0232/219.338 sau prin e-mail la adresa: andrei.mazilu@ancom.org.ro.  
Oferta depusă după data de 09.09.2019(ora 16:00), nu va fi luată în considerare.   

Solicitarea   de   oferte   poate   fi   vizualizată   şi   pe   pagina   de   internet   a   ANCOM   la   adresa  
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.   

NOTA:   
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,   
 __________________   
(denumirea/numele)   

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE   
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă   

ANEXA 1  

 

Subsemnatul(a)_______________________________,  reprezentant  lega/împuternicit al  
________________________________________,   (denumirea/numele   şi   sediul/adresa   operatorului  
economic),  în  calitate  de ofertant  la  achiziţia  de  servicii de revizie tehnică  și  reparație  pentru  
ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 care se află în dotarea OJ Tulcea aparținând de ANCOM -  
Direcția Regională Iași (cod CPV 50240000-9), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi  
Reglementare  în  Comunicaţii  Direcția  Regională  Iași,  declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea  
excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată  
respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.   

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că  
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice  
documente doveditoare de care dispunem.   

 

 

 

Data completării: ____________   

 

 

 

 

 

 

OFERTANT,   
________________________  
(semnătura autorizată)   
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            OFERTANT,   
................................................     
(denumirea/numele)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ   

ANEXA 2  

 

 

 

Sunt ________________ de TVA.   
*Se va specifica dacă ofertantul este plătitor sau neplătitor de TVA   

 

Valoarea adaosului comercial este de ____%.   

 

 

 

 

 

 

 
OFERTANT,   

__________________  

(semnătura autorizată)   
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     Valoarea   
pentru revizia   
tehnică în Lei,   

fără TVA   

0   1   2   3   4   5   

1   28   x      4.200      

Valoarea   totală   în   Lei,   fără   TVA   
(3+4+5)   

 

Nr  

.   
Cr  

t.   

Nr.   
maxim de   

ore   
manoperă  
(ore)   

Preț unic al   
orei de   

manoperă în  
Lei, fără TVA   

Preț total   
al orelor de  
manoperă în   
Lei, fără TVA   

Valoarea   
pentru piese de   

schimb și   
consumabile în  
Lei, fără TVA   



 

OFERTANT,   
    __________________    
(denumirea/numele)   

ANEXA 3  

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE    
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ținut cont    

de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii   

 

 

 

Subsemnatul(a)_______________________________,  reprezentant  legal/împuternicit al  

________________________________________,   (denumirea/numele   și   sediul/adresa   operatorului  

economic), în calitate de ofertant la achiziția de servicii de revizie tehnică și reparație pentru  

ambarcațiunea JEANNEAU MARRY FISHER 605 care se află în dotarea OJ Tulcea aparținând de ANCOM -  

Direcția Regională Iași (cod CPV 50240000-9), organizată de Autoritatea Natională pentru Administrare și  

Reglementare în Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de  

achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, ca pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul  

prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția  

muncii astfel cum sunt acestea prevazute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a  

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și în  

celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările și completările ulterioare.   

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca  

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice  

documente doveditoare de care dispunem.   

 

 

Data completarii:______________.   

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTANT,   

________________________  

(semnatura autorizata)   
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