În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru furnizare
apă de izvor, (cod CPV: 15981100-9).
I.

Obiectul contractului de furnizare
Obiectul Contractului ce urmează a fi încheiat îl constituie furnizarea de apă de izvor,
microbiologic pură, în bază de comandă, la sediul central al ANCOM din strada Delea Nouă
nr. 2, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030925, astfel:
Apă de izvor, se va livra în recipiente din policarbonat de 19 litri.
Cantitate estimată: 250 bidoane de apă de izvor/lună, în funcţie de comenzile
transmise de ANCOM, denumit în continuare Achizitor.
Recipientele de policarbonat de 19 l se asigură la schimb, cu titlu de folosinţă gratuit;
Livrarea apei se face pe bază de comandă, în termen de maxim 48 de ore de la
lansarea comenzii.
Transportul produselor în locaţia indicată de achizitor, cade în sarcina furnizorului.
Recepţia se va efectua pe bază de proces verbal.
Fiecare livrare/lot livrat va fi însoţită/ însoţit de un buletin de analiză
privind calitatea apei livrate emis de un laborator de specialitate propriu sau cu
care furnizorul are contract de colaborare și declarație de conformitate.
De asemnenea, ofertantul va asigura, cu titlu gratuit :
- servicii de curăţare, dezinfectare şi ozonare dozatoare apă odată la 4 luni (3/an) pentru cele
21 de dozatoare de apă pe care achizitorul le deţine.
Menţionăm că acest Contract se va încheia de la data de 01.02.2016 şi până la data
de 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii prin acordul de voinţă al părţilor, prin acte
adiţionale.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următorele
documente:
- Autorizaţie sanitară de funcţionare pentru produsul apă potabilă emisă de către D.S.P. a
Municipiului Bucureşti ;
- Autorizaţie sanitară de funcţionare emisă de către A.N.S.V.S.A.- Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor ;
- Buletin de analiză fizico – chimic privind calitatea apei emis de un laborator autorizat;
- Dovada certificarii sistemului de management al calitatii pentru siguranta alimentelor;

- Documente din care să reiasă că furnizorul deţine sau are un contract de colaborare cu un
laborator de specialitate pentru analiza calităţii apei, astfel încât să poată prezenta buletinul
de analiză al calităţii apei.
2. Oferta financiară va conţine un preţ/1 recipient /19 litri, exprimat în Lei, fără TVA.
Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării
contractului.
Preţul ofertat va include toate costurile Furnizorului, directe şi indirecte, legate de
încheierea şi executarea contractului de servicii.
3. În cadrul ofertei, Ofertantul trebuie să declare că se angajează să furnizeze apă
de izvor, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de autoritatea contractantă prin prezenta
solicitare de ofertă. Ofertantul trebuie să respecte legislaţia în vigoare privind calitatea apei
potabile (Legea 458/2002 și H.G. 974/2004) şi normele de igienă din 20 februarie 2007 privind
apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau apele de izvor,
comercializate sub denumirea de apă de masă aprobate prin Ordinul MSP nr.341/2007.
4. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele
solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
5.Valoarea estimată fără TVA: 20.887,50 RON /pentru tot anul 2016
II.

Condiţii de plată

Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria statului,
în termen de maxim 30 de zile de la data în care a fost primită factura.
Factura va fi transmisă după livrarea apei de izvor, în baza comenzii la sediul ANCOM
din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3 şi trebuie primită de ANCOM cel târziu până la
data de 20 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului.
IV. Prezentarea ofertei
Oferta se va transmite prin fax, la numărul: 0372-845.406 sau prin email, la adresa:
magda.dinu@ancom.org.ro, până la data de 18.01.2015, ora 17,00.
Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0732-005.253; persoană de contact: Magda
DINU.
Oferta transmisă după data de 18.01.2015, ora 17,00, nu va fi luată în considerare.

