
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
- Direcţia Regională Timis, cu sediul în Mun. Timisoara, Str. Horia nr 24, Cod poştal: 300342, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de inchiriere autocar cu sofer   (cod CPV: 60140000-1) . 

 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.872, Fax:  0256.471.699 în atenţia:  
Ramona Botoroaga, email:  ramona.botoroaga@ancom.org.ro 
 

     Tip anunt: achizitie directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

Comanda va avea ca obiect servicii închiriere autoca cu șofer pentru a transporta tur/retur 
angajații ANCOM DR Timiș in localitatea Poiana Brașov 

 

3. CPV: 60140000-1 

 

4. Descrierea contractului 

Transport pasageri cu autocarul tur în data de 28.10.2016 pe ruta Timișoara - Deva – 
Sibiu - Poiana Brașov și retur în data de 30.10.2016 pe ruta Poiana Brașov – Sibiu – Deva –
Timișoara. Autocarul trebuie sa aibe o capacitate de minim 56 locuri pe scaune, având o 
clasificare de minim 3 stele, dotat cu spații interioare si exterioare de depozitare a bagajelor, 
aer conditionat, scaune cu spătar reglabil, masuță, cotieră, plasă bagaje. Șoferul trebuie fie 
licențiat si sa aibă minim 10 ani de experiență în conducerea unor astfel de autovehicule. 
Transportatorul trebuie să asigure clienții și bagajele acestora pentru riscurile care cad în 
sarcina sa. Transportul se va desfășura în condiții de siguranță si confort. 

 
5. Valoarea estimata fara TVA:  8.000,00 lei 

 

6. Condiţii contract:  

 Serviciile se vor presta în zilele de 28 si 30 octombrie. Plecarea și îmbarcarea celor 39 de 
angajați ai ANCOM DR Timiș va avea loc vineri 28.10.2016 ora 08.30 din  Timișoara, strada Horia, 
nr.24 pe traseul Timișoara – Deva – Sibiu – Poiana Brașov. Pe traseu la Deva, strada Brândușei, nr.1A 
se va staționa pentru îmbarcarea unui numar de 17 angajați ai oficiilor județene aparținatoare 
Direcției Regionale Timiș. Returul se va efectua la o ora ce va fi comunicată ulterior, pe traseul Poiana 
Brașov – Sibiu – Deva – Timișoara, cu debarcarea celor 17 angajati la Deva, strada Brandușei, nr.1A. 

        Condiții de prestare a serviciilor: pentru neîncadrarea în programul stabilit, se vor percepe 
si deduce din preț penalități în cuantum echivalent cu 0.15% din valoarea comenzii, fară TVA pentru 
fiecare oră de întarziere, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse si reținute de către ANCOM din 



obligațiile de plată a prețului, fară nicio formalitate de punere in întârziere. Oferta financiară pentru 
transport pasageri pe traseul mai sus menționat va fi per total traseu tur/retur. Plata se va efectua cu 
ordin de plată în contul dumneavoastră deschis la Trezoreria Statului, în baza facturii transmise de 
prestator, primită si acceptată de ANCOM. Nu se adminte plata în avans sau parțială. 
 
 Prezentarea propunerii financiare:  Oferta financiara se va exprima in lei/servicii de 

inchirere autocar in conditiile mentionate la pct. 4, fara TVA si va include toate cheltuielile directe şi 

indirecte, legate de încheierea şi executarea comenzii de servicii. 

 Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării 
contractului.  

 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRT din Strada Horia nr 

24, Cod poştal 300342, Mun. Timisoarai.  
Plata se va efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a serviciilor.  

Plata  facturii se va efectua după primirea si acceptarea acesteia de către BENEFICIAR, prin 
transfer bancar în contul de Trezorerie al prestatorului cu ordin de plată in maxim 30 zile de la primirea 
facturii. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARULUI.  

Nu se vor efectua plăţi în avans  

 

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. - 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.  
c. - ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, 
conform Anexei nr. 1, din care să rezulte că acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate 
regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie 
a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului. 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate cerinţele 

solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA. Ofertantului care a introdus in 

catalogul electronic din SEAP oferta cu pretul cel mai scazut, in lei, fara TVA, i se va solicita ulterior 

vizualizarii ofertei depuse in SEAP, transmiterea documentelor solicitate prin prezenta. In situatia in 

care ofertantul in cauza indeplineste toate conditiile solicitate prin prezenta, ANCOM va indeplini 

formalitatile prevazute la art. 45 - 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achzitie publica aprobate prin HG 395/2016 si va utiliza mijloacele oferite 

de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la aceasta oferta care are pretul cel mai scazut, in lei, 

fara TVA. 

 

 



9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va publica  in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro)/sectiunea cumparari 
directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 24.10.2016 (inclusiv). Dupa publicarea 
ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunta postarea ofertei prin fax la nr 
0256/471699 sau prin email la adresa ramona.botoroaga@ancom.org.ro. 

 Oferta depusă după data de 24.10.2016  (inclusiv),  nu va fi luată în considerare. 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 la achiziţia serviciilor de inchiriere autocar cu sofer (cod CPV: 
60140000-1), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
– Direcţia Regională Timis, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de 
atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul prestarii serviciilor 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, 
_________________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 

 

 

 

 


