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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 Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații porți garaj acționate electric. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Timiş, Tel.: 0372845872, Fax:  
0256471699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 
 
Tip anunt: Cumpărare directă 
 

1. Tip contract: Lucrări 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de lucrări de reparații porți garaj acționate electric,la  
sediul Direcției Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 32. 
 

3. CPV: 45420000-7 

 

4. Descrierea contractului 

Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite. Ofertantul va face 
diagnosticarea în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii contractului. 
În baza diagnosticării, ofertantul va întocmi în termen de 3 zile lucrătoare un deviz de calcul al 
prețului total de realizare a lucrărilor, care se va transmite beneficiarului pentru acceptare.  
După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor şi prestarea lucrărilor 
în termen de 15 zile lucrătoare. 
         Repararea ușilor de garaj se face prin înlocuirea pieselor și subansamblelor defecte cu piese 
noi de origine sau echivalente, care să asigure o bună funcționare a acestora conform scopului 
pentru care au fost produse. După reparație, prestatorul va efectua verificări și reglaje, în vederea 
funcționării ușii de garaj la paramentri normali. 

Prestatorul va prezenta la prestarea lucrărilor şi/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel 
puţin următoarele documente: 

Factură; 
Deviz; 
Certificat de garanţie, unde este cazul; 

     Declarație pe propria rǎspundere privind respectarea adaosului comercial ofertat. 
La finalul prestarii lucrărilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții 
ambelor părți. 
       Direcția Regională Timiș 

Str. Horia nr.24, jud. Timiș, 300342 Timișoara, România 
Tel: 0372 845 871; Fax: 0256 471 699; e-mail: ancom@ancom.org.ro; Web: www.ancom.org.ro 
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Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale 
beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.  
Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia 
muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme cad în 
sarcina exclusivă a prestatorului. 
            III. Termen de garanţie acordat lucrărilor: minim 24 (douăzeci şi patru) de luni şi va 
curge de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, dacă este 
cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul verbal de recepţie de la terminarea 
lucrărilor. Perioada de remediere a defecţiunilor în perioada de garanţie: 3 (trei) zile lucrătoare de 
la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.  
 
            IV. Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică: 

 
          1. 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. 
         
           V. Propunerea financiară 
 
1. În propunerea financiară, ofertantul va prezenta prețul unic al orei de manoperă și prețul total 

al orelor de manoperă pentru prestarea lucrărilor de reparare, determinat luând în considerare 
un număr maxim de 10 ore de manoperă.       

 
2. 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, exprimată în sumă fixă de 11.820 lei fără TVA. 

       
Notă: 
Pentru realizarea ofertei financiare, se va completa anexa nr. 1  
- Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de  1.200 lei fără TVA și va 
fi rezultatul dintre prețul unic a orei de manoperă (coloana 2) și nr. maxim de ore de manoperă de 
10 ore (coloana 1). Coloana 1 reprezintă o componentă fixă a propunerii financiare 
- Prețul estimat pentru piesele de schimb (coloana 4) este de 11.820 lei, fără TVA, și reprezintă o 
componentă fixă a propunerii financiare. 

Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial. Valoarea adaosului 
comercial ofertat nu poate fi mai mare de 20%. Valoarea adaosului comercial  se aplică la prețul 
de achiziție al pieselor. Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe toată 
perioada derulării contractului. 

 
 

5. Valoarea estimată fără TVA: 13.020,00 Lei. 

 

6. Condiţii de participare 

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. 
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2. Ofertantul va prezenta declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile 
precizate în prezenta solicitare de ofertă.  

 

7. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 
 
8. Informaţii suplimentare: 

Oferta se va publica în catalogul electronic din SEAP (http//sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub)/sectiunea cumparari directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 
02.11.2018 (inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va 
anunta postarea ofertei prin fax la nr 0256.471.699 sau prin email la adresa 
ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 02.11.2018  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
 
NOTĂ: 
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.   

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
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Anexa nr. 1 
 
 
           OFERTANT, 
______________________ 
 
     (denumirea/numele)  
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr.maxim de              
ore de 

manoperă 
(ore) 

Preț unic al 
orei de 

manoperă în 
lei, fără TVA 

Preț total al 
orelor de 

manoperă în 
lei, fără TVA 

Valoarea estimată 
pentru piese de 

schimb în lei, fără 
TVA 

0 1 2 3 4 

1 10   11.820 

Valoarea totală în lei, fără TVA (3+4)  

 
 
 
 
Valoarea adaosului comercial este __________. 
 
 
Data completării: ___/___/_______. 
 
 

 
 
 
 
OFERTANT, 
________________________ 
(semnătura autorizată 


