
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 Teritorială Timiș cu
sediul în Timișoara, Strada Horia nr. 24 intenţionează să achiziţioneze Servicii de spălătorie auto  (cod
CPV 50112300-6). Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale,
Tel.  0372.845.872 sau  0732.005.901; Fax: 0256.471.699, în atenţia:  Ramona BOTOROAGĂ, email:
ramona.botoroaga@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa

1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:  Servicii de spălătorie auto
3. CPV: 50112300-6
4. Descrierea contractului: Comanda are ca obiect achiziţionarea de servicii de spălare și
curățare  interior  și  exterior  pentru  un  număr  de  1  autovehicul  din  dotarea  ANCOM  DIRECȚIA
REGIONALĂ TIMIȘ, Oficiul Județean Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Strada Soveja
nr. 59A. Perioada de valabilitate a comenzii: de la data semnării ei de catre ambele părți până la
data de 31.12.2015
Autoturisme  Dacia DUSTER, 1 buc

5. Valoarea estimata fara TVA 902,00 Lei

6. Condiţii contract: Serviciile care fac obiectul prezentei comenzi vor fi prestate la punctul de
lucru al prestatorului. Plata se efectuează pe bază de factură lunară, având ataşat desfăşurătorul ce
cuprinde datele de identificare ale autovehiculelor care au fost la spălătorie.

   Propunera tehnică:
a. Spălătoria sa fie amplasată pe o rază de 3 km față de sediul OJ Mehedinți, din localitatea

Drobeta Turnu Severin, Strada Soveja nr.  59A.
Propunerea financiară:

Va conţine preţul unitar exprimat în Lei, fără TVA, pentru exterior, interior pentru fiecare tip de
autovehicul, prevăzut în Anexa nr. 2. Preţul ofertat include toate costurile prestatorului, directe şi
indirecte, legate de încheierea şi executarea comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii.



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: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Timiș din Strada Horia nr
24, Cod poştal 300342, Jud Timiș.

Plata se efectuează pe bază de factură lunară, având ataşat desfăşurătorul ce cuprinde datele de
identificare ale autovehiculelor care au fost la spălătorie.

Factura va fi emisă după furnizarea serviciilor şi acceptarea desfăşurătorului din luna anterioară.
Factura va fi transmisă la sediul ANCOM din Timiș, strada Horia nr. 324 şi trebuie primită de ANCOM
cel târziu până la data de 15 a lunii. În situaţia în care ANCOM primeşte factura după data limită
prevăzută mai  sus,  aceasta are dreptul  de a efectua plata în perioada 24 – 30/31 a lunii  imediat
următoare.

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului

7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:

· 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 și documentele care o însoțesc trebuie să fie semnate și ștampilate.
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 28.01.2015 ora 17.00, prin fax: 0256/471699;

sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă
la Secretariat – sediul ANCOM din Timișoara, Strada Horia nr. 24 persoana de contact: Ramona
BOTOROAGA, telefon: 0372845872 sau 0732005901.



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  spălătorie  auto   (cod  CPV  50112300-6),
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcția
Regionala Timiș, OJ Mehedinți, 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)



Anexa 2

OFERTANT,
................................................

(denumirea/numele)

Marca autovehicul Spălat exterior
Preţ fără TVA

Spălat interior
Preţ fără TVA

Autoturism  DACIA LOGAN
Autoturism  Dacia DUSTER

SE VA SPECIFICA DACA OFERTANTUL ESTE PLATITOR DE TVA SAU NEPLATITOR DE TVA

OFERTANT,
______________________

(semnătura autorizată şi ştampila)


