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 Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
închiriere autocare cu șofer.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de închiriere autocare cu șofer.
3. CPV: 60140000-1.
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii de închiriere autocare cu șofer, în
conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.
5. Valoarea estimată fără TVA: 8.000,00 lei/total servicii solicitate, prin caietul de
sarcini
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor astfel:
- Pentru autocar: - plecarea în ziua de 28.10.2016 la orele 10°° de la adresa str.
Câmpeni, nr.28, Cluj Napoca, jud. Cluj;
- retur în ziua de 30.10.2016 la orele 12°° din Poiana Brașov (Hotel
Piatra Mare și Hotel Alpin).
- Pentru microbuz: - plecarea în ziua de 28.10.2016 la orele 10°° de la adresa str.
Slatina, nr.19, ap.1, Tg. Mureș, jud. Mureș;
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- retur în ziua de 30.10.2016 la orele 12°° din Poiana Brașov (Hotel
Piatra Mare și Hotel Alpin).
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea contractului, 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.
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. Prețul va fi un tarif pentru total servicii solicitate prin Caietul de sarcini,
și va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro. Preţul total oferit pentru îndeplinirea obligaţiilor
contractuale va rămâne neschimbat, nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului
sau comenzii și va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro .
Preţul ofertat va fi ferm, va fi publicat pe site ul www.e-licitație.ro, şi nu poate fi
modificat pe toată perioada prestării lucrărilor care fac obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B. şi
se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
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.
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.
In situatia in care factura este primita după 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.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
-

-

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 si caietul de sarcini,, care va fi
publicată pe site-ul www.e-licitație.ro și transmisă și prin email la adresa:
dana.oltean@ancom.org.ro.
Declaratie privind respectarea condițiilor de protecția muncii conform anexei 1.
Declarative pe proprie răspundere că este autorizat de către Autoritatea Rutieră
Română pentru serviciile solicitate prin Caietul de sarcini, conform anexei 2

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/ total servicii, fără TVA, publicat pe site-ul www.e-licitație.ro .
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Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 17.10.2016 (inclusiv), prin publicare în
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei prin fax la nr. 0264-484077 sau prin
email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere directă la Registratură – sediul
ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str. Câmpeni, Nr. 28.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, anexele, pot fi vizualizate şi pagina de
internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. Oferta trebuie
să fie valabilă cel puţin până la data de 17.11.2016.
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Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare
la condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
lega/împuternicit
al
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant pentru servicii de închiriere autocare cu șofer (cod CPV:
60140000-1), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă
şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi
completările ulterioare.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării: ___________

OFERTANT,
_________________________
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ANEXA 2
Declaratie pe proprie raspundere
Privind autorizarea de către Autoritatea Rutieră Română

Subsemnatul ______________________, reprezentant legal al _______________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura, în

vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de închiriere autocare cu
șofer, (cod CPV: 60140000-1), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că suntem autorizati de
Autoritatea Rutieră Română pentru serviciile solicitate, pentru care depun oferta și pot să desfăşor
activităţile solicitate, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să

(numele)

semnez oferta pentru şi în numele _____________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)
(semnătura şi ştampila)
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DRC/SEA/BA/_______ /_________
Caiet de sarcini
1. Obiectul contractului: servicii de închiriere autocare cu șofer
2. Detalierea metodologiei de lucru:
Serviciul constă în închirierea de:
a) 1 autocar cu șofer pentru deplasarea angajaților din DR Cluj, pe ruta Cluj Napoca –
Alba Iulia – Sibiu – Poiana Brașov și retur;
b) 1 microbuz cu șofer pentru deplasarea angajaților din DR Cluj, pe ruta Tg. Mureș –
Miercurea Ciuc – Sf. Gheorghe – Poiana Brașov și retur.
Autocarul trebuie să fie dotat cu urmatoarele :
- numărul de locuri să fie între 55-57 de scaune;
- clasificare de categoria minim III stele;
- spaţiu de bagaje în interior;
- aer conditionat.
Microbuzul trebuie să fie dotat cu urmatoarele :
- numărul de locuri să fie între 15-18 de scaune;
- clasificare de categoria minim III stele;
- spaţiu de bagaje în interior;
- aer condiționat.
3. Condiții specifice:
Serviciul de transport persoane trebuie efectuat de către o firmă de transport destinată
transportului de turişti în trafic intern autorizată de Autoritatea Rutieră Română.
4. Criteriul de atribuire:
- preţul cel mai scăzut pe total servicii solicitate;
5. Locul de prestare a serviciilor:
- pentru traseele de mai jos :
1. Cluj Napoca (str. Câmpeni, nr.28, jud. Cluj) – Alba Iulia (str. Fântânele, nr.12A, jud.
Alba) – Sibiu (str. Cloșca, nr.8A, jud. Sibiu) – Poiana Brașov (Hotel Piatra Mare și Hotel
Alpin) și retur;
2. Tg.Mureș (str. Slatina, nr.19, ap.1, jud. Mureș) – Miercurea Ciuc (str. Arsenalului, nr.25,
jud. Harghita) – Sf.Gheorghe (str. Vasile Goldiș, nr.2, jud. Covasna) – Poiana Brașov (Hotel
Piatra Mare și Hotel Alpin) și retur.

6. Termenul de prestare al serviciilor:
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- Pentru autocar: - plecarea în ziua de 28.10.2016 la orele 10°° de la adresa str.
Câmpeni, nr.28, Cluj Napoca, jud. Cluj;
- retur în ziua de 30.10.2016 la orele 12°° din Poiana Brașov (Hotel
Piatra Mare și Hotel Alpin).
- Pentru microbuz: - plecarea în ziua de 28.10.2016 la orele 10°° de la adresa str.
Slatina, nr.19, ap.1, Tg. Mureș, jud. Mureș;
- retur în ziua de 30.10.2016 la orele 12°° din Poiana Brașov (Hotel
Piatra Mare și Hotel Alpin).
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