În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
- Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze combustibil (benzina) pentru ambarcatiune (cod CPV:
09132000-3) .
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, 0732.005.605 Fax: 021.323.31.97,
în atenţia: Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: achizitie directa
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Contract având ca obiect combustibil (benzina) pentru ambarcatiune.
3. CPV: 09132000-3
4. Descrierea contractului

Incheierea unui contract de furnizare combustibil (benzina) pentru ambaractiunea JEANNEAU
MARRY FISHER 605 care se află în dotarea OJ Tulcea, Direcţia Regionala Bucureşti, ANCOM și face
parte integrantă din "Sistem Mobil de monitorizare radio si gonio".
ANCOM, este autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar,
potrivit OUG 22/2009 aprobata cu modificări prin Legea nr.113/2010. Prin urmare, conform Codului
fiscal din 2015, text publicat în M.Of. al României, intrat in vigoare de la 01.01.2016, ANCOM are
dreptul de a achizitiona combustibil scutit de plata accizelor, in conformitate cu prevederile legale: art.
399 - "Scutiri pentru produse energetice și energie electrică", alin (1), lit. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiectul achiziţiei consta in furnizarea de carburant - benzina fara plumb cu cifra octanica
min.95, cu scutire directa de accize.
Caracteristicile fizico-chimice pentru benzina fara plumb cu cifra octanica min.95, vor fi in
conformitate si cu respectarea standardelor europene si romanesti in vigoare.
Furnizorul se obliga sa detina tanc de combustibil situat in Portul Tulcea.
Cantitatea maxima estimata de carburant pentru care se va depune oferta si in functie de
care va fi formulata propunerea financiara este de 12.000 litri.
Cantitatea menţionata este cantitatea maxima estimata. Achizitorul nu va fi obligat la
achiziţia întregii cantităţi şi nici la plata contravalorii carburanţilor care nu au fost achiziţionaţi.
Cantitatea estimata se preconizeaza a fi consumata in perioada de utilizare a
ambarcatiunii, aprilie-noiembrie, in rest ambarcatiunea va fi parcata intr-un spatiu amenajat.

7.

Furnizorul se obliga sa asigure cu carburant necesarul beneficiarului la fiecare solicitare de
alimentare a acestuia.
8.
La alimentarea cu carburant, furnizorul va emite un document, in 2 exemplare (1 exemplar
ramane la furnizor, 1 exemplar merge la beneficiar) care sa evidentieze urmatoarele
informatii:
* cantitatea de carburant alimentata
* tipul carburantului (benzina cu cifra octanica min.95)
* pretul exprimat in lei/litru (fara TVA)
* valoarea totala a alimentarii (cu si fara TVA)
* data la care s-a efectuat alimentarea
9.
Pe parcursul derulării contractului, ofertantul trebuie să respecte toate regulile obligatorii
prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în
vigoare la nivel naţional (Legea securitǎții 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). Ofertantul trebuie să indice că la
elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii.
5. Valoarea estimata fara TVA: maxim 42000,00 lei
6. Condiţii contract: Contractul se va încheia până la 31.11.2016.
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: Oferta de preţ se va exprima in lei/litru, fara TVA.
Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării
contractului. Preţul ofertat va include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate de
încheierea şi executarea contractului de furnizare.
Conditii de plată: Furnizorul va emite factura lunar pentru contravaloarea carburantului
efectiv alimentat insotita de ANEXA in care se vor mentiona toate alimentarile, in conformitate cu
documentele emise la alimentare. Factura se va emite la inceputul lunii curente pentru luna
anterioara. Locul de transmitere a documentelor: ANCOM-DRB, str. Lucian Blaga, nr.4, bloc M110,
sector 3, Bucuresti.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, in
contul de trezorerie al Prestatorului, in maxim 30 (treizeci) de zile de la primirea acesteia.
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 de exercitare a activității profesionale precum și
capacitatea tehnică și/sau profesională a prestatorului:
a. - copie lizibila certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”,
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;
b. - copie lizibila certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, dupa
autorizatia de antrepozit fiscal pentru livrarea in conditiile de scutire de accize.

c. - 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.
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. Valoarea va fi stabilită prin însumarea celor patru tarife.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 04.04.2016 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str.
Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 04.04.2016 (inclusiv), ora
17.00, 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 Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. Dacă
plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 04.06.2016
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

