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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 Iaşi, cu sediul 
în Mun. Iaşi, Stradela Moara de Vânt, nr. 37A intenţionează să achiziţioneze servicii de spălare și curățare 
interior+exterior pentru Oficiul Judeţean NEAMȚ. 

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.ro. 

 
Tip anunt: Cumpărare directă 
1. Tip contract: Servicii 
2. Denumira achiziţiei: servicii de spălare și curățare interior+exterior pentru Oficiul Judeţean 

NEAMȚ 
3. CPV: 50112300-6 
4. Descrierea contractului: Contractul are ca obiect achiziţionarea de servicii de spălare și 

curățare interior/exterior pentru un număr de 2 autovehicule din dotarea ANCOM – Oficiul Judeţean 
NEAMȚ, după cum urmează: 
Autoturisme Dacia DUSTER - 2 buc 

 
5. Valoarea estimată 

Valoarea maximă estimată este de 1.776 lei, fără TVA (60 spălări interior+exterior). 

6. Condiţii contract 
Contractul se va încheia de la data semnării de către ambele părți până la 31.03.2020, cu 

posibilitatea prelungirii prin Acte adiționale până la 31.12.2020, dacă autoritatea contractantă nu 
refuză expres prelungirea acestuia, în funcție de necesități și în măsura în care BENEFICIARUL va putea 
asigura sursele de finanțare necesare în vederea îndeplinirii contractului de achizitie, iar reglementările 
legale în vigoare permit acest lucru. 

Serviciile care fac obiectul comenzii vor fi prestate la punctul de lucru al prestatorului, care va trebui 

să fie amplasată în Municipiului PIATRA NEAMȚ sau în localitățile limitrofe la o distanță de maxim 10 km 

de sediul Oficiul Judeţean NEAMȚ - Bdul Decebal, nr. 31, Bl. C1, Ap. 34/1/1, parter, Jud. Neamț. 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă 
şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 

 
Propunerea financiară 
Va conţine preţul unitar exprimat în Lei, fără TVA, pentru spălat interior+exterior pentru tipul de 

autovehicul, prevăzut în Propunere financiară (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. 
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Condiții de plată 
Datele de identificare ale BENEFICIARULUI care trebuie menționate în factură: ANCOM Bucureşti, 

Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, CIF: 14751237 și transmisă la sediul Direcției Regionale 
Iași din Mun. Iași, Stradela Moara de Vânt, nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 

Facturile se vor emite la începutul lunii curente/trimestrial/semestrial, în conformitate cu opisul 
centralizator, vor fi însoţite de acesta şi trebuie primită de ANCOM cel târziu până la data de 5 a lunii 
următoare celei în care s-au prestat serviciile. 

Plata se efectuează pe bază de factură lunară, având atașat OPIS-ul centralizator ce cuprinde datele 
de identificare ale autovehiculelor care au fost la spălătorie în luna anterioară, în termen de maxim 30 
de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor. În situția în care factura 
este primită după semnarea procesului-verbal de recepție 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 plățti în avans. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 
7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale precum și capacitatea 

tehnică sau profesională 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; 

• Ofertatrebuie să conțină 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) 

• 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 (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 ofertate în Lei, fără TVA, 

oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut. 

c) În 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 

http://www.mmuncii.gov.ro/
http://www.mmediu.gov.ro/
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care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul total cel mai scăzut 
în Lei, fără TVA. 

 
9. Informații suplimentare 

Transmiterea ofertei: se va face până la data de 11.03.2020 (ora 16:00), prin fax: 0232/219338 
sau prin e-mail la adresa: andrei.mazilu@ancom.ro sau prin depunere directă sau prin poştă la 
Secretariat – sediul ANCOM-DRI din Mun. Iaşi, Stradela Moara de Vânt, nr. 37A, persoana de contact: 
Andrei Marius MAZILU, telefon: 0372845210. 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 11.03.2020 (ora 16:00), nu va fi luată 
în considerare. 

 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta 

în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe 
plicul se va menţiona „În atenţia Biroului Achiziții Regionale - Iași”. Dacă plicul nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 
Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 31.12.2020. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.ro, 

secțiunea Anunțuri/achiziții publice. 
 
Notă GDPR 
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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Anexa nr. 1 

       OFERTANT, 
 ________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 

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

 
 
 
9. Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia servicii de spălare și curățare interior+exterior pentru Oficiul 
Judeţean NEAMȚ (cod CPV 50112300-6), 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) 
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Anexa 2 

 

 

           OFERTANT, 

 

................................................ 

      (denumirea/numele) 

 
 

PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

Marca autovehicul Spălat interior+exterior  
(preţ unitar, fără TVA) 

Autoturisme Dacia DUSTER  

 

Sunt ________________ de TVA. 

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

 

Cont IBAN Trezorerie RO      TREZ             XXX                  Trezoreria_________ 

 

 

OFERTANT, 
 

__________________ 
(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 3 
 
         OFERTANT, 
    __________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

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/imputernicit al 

________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziția servicii de spălare și curățare interior+exterior pentru 
Oficiul Judeţean NEAMȚ (cod CPV 50112300-6) 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 prevăzute 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 că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

Data completării:______________. 

 

 

 

 

 

OFERTANT, 
________________________ 

(semnatura autorizata) 
 

 


