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 Teritorială Iaşi cu sediul
în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Servicii de efectuare a
verificării periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale (Cod CPV: 71356100-9)
pentru sediile Oficiului Judetean Suceava. Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul
Achiziții Regionale, Tel. 0372.845.172 sau 0732.005.703; Fax: 0232.219.338, în atenţia: Elena
OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
Denumirea achiziţiei: Servicii de efectuare a verificării periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor
naturale;
2. CPV: 71356100-9
3. Descriere comandă: Serviciile care fac obiectul achiziţiei Servicii de efectuare a verificării
periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale trebuie să îndeplinească cerințele:
- respectarea normelor conform documentului „Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi
Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”- NTPEE 2008 şi PTA1/2010;
- prestatorul are obligaţia de a ȋntocmi 2 exemplare ale fişei de evidenţă a lucrărilor tehnice
periodice efectuate (completate, semnate şi ştampilate), câte unul pentru fiecare parte.
Documentele vor conține și numărul de înregistrare de la distribuitorul de gaze
naturale.
4. Locul de prestare al serviciilor: Sediul Oficiului Județean Suceava, str. Alexandru cel Bun
nr.45A bl. H5, sc. A, parter, ap. 1
5. Valoarea estimata fara TVA: 235,00 lei
6. Condiţii comandă: Serviciile care fac obiectul prezentei comenzi vor fi prestate la punctul de
lucru ale beneficiarului prezentat mai sus.
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor: 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM
Prestatorul garantează beneficiarului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea totală a comenzii, 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.
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Oferta financiară va cuprinde: tariful în lei, fără TVA pentru Servicii de efectuare a
verificării periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor natural și va include toate costurile directe şi
indirecte legate de prestarea serviciilor. Prețurile sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a
comenzii.
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)
Conditii de plată: 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 situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a
rezultatelor 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 plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare:
 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.
 Copie după Autorizaţia eliberată de către ANRE pentru efectuarea serviciilor de verificare
tehnică periodică a instalaţiei de utilizare gaze naturale.
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.
9. Informatii suplimentare:
Transmiterea ofertei se va face până la data de 20.10.2016, prin publicare in catalogul electronic
din SEAP(www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la
data de 20.10.2016 (inclusiv).După publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va
anunta
postarea
ofertei
prin
fax:
0232/219338;
sau
prin
email
la
adresa
elena.oancea@ancom.org.ro, persoană de contact: Elena OANCEA, telefon: 0372845172 sau
0732005703. Anexe la prezenta solicitare: Formulare model Anexa nr. 1
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Anexa nr. 1

OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
lega/împuternicit
al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia Servicii de efectuare a verificării periodice ale
instalaţiei de utilizare a gazelor naturale (Cod CPV: 71356100-9), pentru sediul ANCOM Oficiul
Judetean Suceava organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Direcția Regionala 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 şi ştampila)
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