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, cod CPV 454200007, aflate în dotarea ANCOM Direcția Regională Timiș, din Timișoara, strada Horia, nr. 32.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Biroul Achizitii Regionale, Tel.: 0372845872, Fax:
0256471699, în atenţia: Ramona BOTOROAGĂ, email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro.
Tip anunt: Cumpărare directă
1. Tip contract: lucrari
2. Denumirea achiziţiei:
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de lucrări de reparații porți garaj acționate electric, cod
CPV 45420000-7, aflate în dotarea ANCOM Direcția Regională Timiș, din Timișoara, strada Horia,
nr. 32.
3. CPV: 45420000-7
4. Descrierea contractului
-

Lucrările de reparații vor asigura înlocuirea lamelelor orizontale (profil CD 77) deteriorate și a
elementelor elastice de prindere, înlocuirea motoarelor de acționare uzate și realinierea
lamelelor la fiecare poartă.
Cerințe minime obligatorii:
1. Piesele vor fi de origine sau echivalentul originalului, identice cu cele existente.
2. Lucrarile de reparații se vor efectua după acceptarea de către beneficiar a unui deviz
de calcul.
3. Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de către prestator, după semnarea
procesului verbal de recepție.
Tabel
Nr.
Denumire piese
Preț fără TVA
crt.
1
Profil CD 77/ml
2
Lamela elastic de prindere 190mm/buc
3
Motor acționare /buc
4
Tarif manoperă / ora
Metodologie de lucru:

Reparaţiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite. In baza
diagnosticării, ofertantul va întocmi în termen de 3 zile lucrătoare un deviz de calcul al prețului
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total de realizare a lucrărilor, care se va transmite beneficiarului pentru acceptare. În cazul în care
devizul conține și alte piese decât cele cuprinse în oferta, beneficiarul își rezervă dreptul de a
solicita documente de proveniență a acestora.
După acceptarea devizului de către beneficiar se vor executa lucrările, la final se va întocmi
un proces verbal de recepție.
Perioade de garanţie solicitate: Perioadele de garanţie, vor curge de la data
semnării proceselor-verbale de recepţie, care atestă furnizarea şi montarea pieselor de schimb
şi/sau accesoriilor şi/sau prestarea serviciilor și vor fi de 24 luni.
Termen de realizare: lucrarile de reparare vor fi efectuate în 15 zile lucrătoare de la
data primirii comenzii scrise, transmise de către ANCOM.
5. Valoarea estimată fără TVA: 18.000 Lei
6. Condiţii contract:
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.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu
încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Locul de prestare al serviciilor: sediul ANCOM DR Timiş din Timisoara, str. Horia nr. 32.
Prezentarea propunerii financiare:
În ofertă se vor prezenta tarifele în lei fără TVA şi vor include toate costurile directe şi
indirecte legate de prestarea lucrărilor.
Tarifele în lei sunt ferme pe toată durata de îndeplinire a comenzii.
Criteriul de atribuire ce va fi aplicat este pretul cel mai scazut, calculat astfel:
Ptotal = P(piese) + P(manop)
În care:
- P(piese) - reprezintă insumarea preturilor pieselor din tabel.
- Pmanop - reprezintă tariful în lei/oră de manopera.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2,
Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM –
DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
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În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie 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 plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare

Documente care dovedesc înregistrarea şi capacitatea tehnică:
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.
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 care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informaţii 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 01.11.2017 (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 01.11.2017 (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.

3/3

