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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. Campeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze servicii de 
depozitare anvelope. 
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 anunț: Cumpărare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract cadru pe bază de solicitare, având ca obiect achiziţia de servicii de depozitare 

anvelope. 

 

3. CPV: 63121100-4 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei  ”servicii de depozitare anvelope” trebuie să îndeplinească 

cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat.   

 

5. Valoarea estimată fără TVA – 3.000,00 lei 

 

6. Condiţii contract: 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de recepție. 
 

 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 se va face astfel:  

Se vor specifica tarif pentru 1 buc anvelopă/ lună. Se va prezenta preţul (tariful) pe 
anvelopă pentru o lună depozitare și va fi publicat în catalogul electronic din SEAP 
(www.e-licitație.ro). 

  
Preţurile convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale vor rămâne neschimbate şi 

nu poat fi modificate pe toatǎ perioada derulării Contractului. 
Contractul va fi cadru, în care se va specifica tariful depozitare pentru 1 buc anvelopă 

pentru 1 lună, iar punerea lui în executare va fi conform punctului IV- detalierea metodologiei de 
lucru din Caietul de sarcini.  

http://www.e-licitație.ro/


2/2 
 

 
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor 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 procesul-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor.  

Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM.  
In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.  
In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor 

serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii. Nu se admite efectuarea de plati în avans. 

Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare 

- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitare de oferte 
și caietul de sarcini pentru procedura servicii depozitare anvelope ANCOM DR Cluj”. 

  
- Durata contractului: de la semnarea de către părți, până până la 31.12.2017; 

 
8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut – tarif pentru 1 buc anvelopă pentru o lună depozitare, lei fără TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 26.04.2017 (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.  

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 26.05.2017. 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-licitație.ro/
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CAIET DE SARCINI 
 
 

 
I. Obiectul contractului de servicii: servicii de depozitare pentru anvelope; 

 

 

II. Descrierea contractului depozitarea anvelopelor autovehiculelor din cadrul ANCOM – DR 
Cluj: 

 

Nr. 
crt. 

Tip autovehicul 
Număr de 

autovehicule 
Dimensiune 
anvelope 

Număr 
anvelope 

1 Autoturism Renault Kadjar 1 buc. 215/60 R17 4 buc. 

2 Autoturisme Dacia Logan 
1,6 MCV 

1 buc. 185/65 R15 4 buc. 

3 Autoturism Dacia Logan 
1,5dCI 

5 buc. 185/65 R15 20 buc. 

4 Autoturism Dacia Duster 5 buc. 215/65 R16 20 buc. 

5 Autoutilitara Renault Master 1 buc. 205/75 R16 4 buc. 

6 Autoutilitară Nissan Navara 1 buc. 255/70 R16 4 buc. 

7 Autoturism Nissan 
Pathfinder 

1 buc. 255/60 R18 4 buc. 

8 Autovehicul special 
Volkswagen Sharan 

1 buc. 195/60 R16 4 buc. 

9 Autospeciala Mercedes Benz 
GD290 4x4 

1 buc. 225/75 R16 4 buc. 

10 AutospecialaToyota Land 
Cruiser 

1 buc. 265/65 R17 4 buc. 

11 Autospeciala Mercedes Benz 
416 CDI Sprinter 

1 buc. 195/70 R15 6 buc. 

TOTAL 78 buc. 

 

 

III. Prestarea serviciului:  
- Se va face la punctul de lucru al ofertantului situat în localitatea Cluj-Napoca; 

 

IV. Detalierea metodologiei de lucru: 
- Serviciul de depozitare al anvelopelor vară/iarnă se va face pe bază de programare 

ȋntr-un termen de max. 2 zile lucrătoare de la solicitare. 
- Predarea/ridicarea anvelopelor vară/iarnă ȋn vederea montării acestora pe 

autovehicule se va face pe bază de proces verbal de predare-primire. 
- La sfârşitul lunii se va ȋntocmi un proces verbal care confirmă prestarea serviciului ȋn 

luna respectivă şi se va anexa la factură, ȋn vederea efectuării plăţii. 
- Spaţiul de depozitare al anvelopelor trebuie să fie special amenajat şi să ofere 

condiţii optime de depozitare (mediu uscat, bine ventilat, protejat de lumina 
directă a soarelui şi de contactul cu substanţe ce pot afecta în mod direct 
cauciucul); 

- Anvelopele se vor depozita pe verticală; 
- Anvelopele vor fi spălate şi etichetate; 
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- Anvelopele vor fi asigurate pentru următoarele riscuri: furt, incendiu, deteriorare 
accidentală prin manipulare; 

 

V. Termenul de prestare al serviciului: 
- Preluarea şi predarea anvelopelor se face ȋn baza unei solicitări telefonice şi  se face 

ȋntr-un termen de max. 2 zile lucrătoare de la solicitare. 
 

 

VI. Criteriul de atribuire: 
- Preţul cel  mai scăzut; 
- Se va specifica preţ/anvelopă/lună; 

 

 


