În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Direcţia
Teritorială Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Servicii de
cadastru (cod CPV: 71354300-7). Punct de contact: Oficiul AchiziÞii Regionale, Tel. 0372.845.172 sau
0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în atenţia: Elena OANCEA, email: elena.oancea@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei: SERVICII DE CADASTRU
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de cadastru
3. CPV: 71354300-7
4.
Descrierea contractului:
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în întocmirea documentaÞiilor cadastrale pentru teren
situate în extravilanul extins al mun. IaÐi Ði imobil situat în sat IpoteÐti, com. IpoteÐti, jud.
Suceava.
1.
Pentru imobilului situat în sat Ipoteşti, comuna Ipoteşti, judeţul Suceava se vor întocmi
următoarele :
Plan de situaţie cadastral
Planul de încadrare în zonă
Documentaţie cadastrală pentru intabularea imobilului constând în staţie fixă de monitorizare
2.
Pentru terenul situat în mun. Iaşi, strada Moara de Vânt nr. 59C se va întocmi documentaţie
cadastrală în vederea schimbării categoriei de folosinţă şi intabulării noilor date.
Documentaţiile să fie întocmite conform cerinţelor Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea
înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
Obligaţia pentru prestator este de rezultat, aceasta fiind îndeplinită la momentul obţinerii extrasului de
carte funciară de unde rezultă înscrierea în cartea funciară a construcţiei;
Prestatorul va preda ANCOM documentaţia completă avizată de ANCPI cel mai târziu odată cu extrasul
de carte funciară;
In procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea serviciilor de către prestator pe
baza documentelor solicitate so.
5. Valoarea estimata fara TVA 2720 Lei
6. Condiţii contract: Termenul de prestare a serviciilor este de 90 de zile lucrătoare de la data
predării amplasamenent. Serviciile sunt considerate a fi îndeplinite la momentul predării
documentaÞiilor avizate de către OCPI.
Documentaţiile solicitate la pct. 1 Ði 2 vor fi întocmite în sistem Stereo 1970.
DocumentaÞiile se vor preda la sediul DirecÞiei Regionale din mun. IaÐi, stradela Moara de Vânt
nr.37A.
DocumentaÞiile se vor preda în format electronic (pe DVD) Ði pe suport hârtie.
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
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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.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include
toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei
achiziţii.
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.
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR IaÐi din Stradela Moara
de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud IaÐi.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor
serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, si in
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada
24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in termen
de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor si in
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada
24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii
si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
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;
- prestatorul să fie autorizat ANCPI pentru tipul de servicii cadastrale solicitate. În acest sens va depune o
declaraţie pe proprie răspundere.
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 30.05.2014 ora 14.00, prin fax: 0232/219338;
sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la
Secretariat – sediul ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: Elena
OANCEA, telefon: 0372845172 sau 0732005703.
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