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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 
spălat autovehicule din dotarea ANCOM DR Cluj, împărțit în 10 loturi. 
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, având ca obiect achiziţia de servicii de spălat autovehicule  din dotarea 

ANCOM DR Cluj. Procedura este împărțită în 10 (zece) loturi. 

 

3. CPV: 50112300-6 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei ”servicii de spălat autovehicule din dotarea ANCOM DR 

Cluj” trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini 

anexat.   

 

5. Valoarea estimată fără TVA –24.300,00 lei defalcată astfel: (11.520,00 lei 

pentru lotul nr.1, 1.260,00 lei pentru lotul nr.2, 1.980,00 lei pentru lotul nr.3, 

1.260,00 lei pentru lotul nr.4, 2.610,00 lei pentru lotul nr.5, 1.260,00 lei pentru 

lotul nr.6, 1.260,00 lei pentru lotul nr.7, 1.260,00 lei pentru lotul nr.8, 1.260,00 

lei pentru lotul nr.9, 630,00 lei pentru lotul nr.10) 

 

6. Condiţii contract: 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal 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 tarife pentru ambele operațiuni atât pentru spălat exterior cât și pentru 
spălat interior la capitolul ,,descriere” din seap. Se va prezenta preţul total (tarif interior+tarif 
exterior), care se va publica în catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). 

http://www.e-licitație.ro/
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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 tarifele pentru operţiunile solicitate, iar 

punerea lui în executare va fi conform punctului IV- detalierea metodologiei de lucru din Caietul 
de sarcini.  

 
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 
ofertă și caietul de sarcini pentru procedura servicii de spălat autovehicule ANCOM DR Cluj lotul 
nr……, conform anexei nr.1” .  

- Durata contractelor: de la semnarea de către părți, până la 31.12.2018; 

 
8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut tarif pentru (spălat interior + exterior) lei fără TVA.  

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 12.04.2018 (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, anexa, 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 12.05.2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-licitație.ro/
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OFERTANT,                                                                                       ANEXA NR.1 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini 

 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de servicii de spălat autovehicule din dotarea 
ANCOM DR Cluj (cod CPV:50112300-6) 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 ,,oferta prezentată 
respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de ofertă și caietul de 
sarcini” pentru lotul …….. .  

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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DRC/SEA/BA/_________/_________ 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

I. Obiectul contractului: servicii de spălat auto 

 

II. Descrierea contractului: servicii de spălat autovehicule – spălat auto interior, spălat exterior, 

defalcat pe loturi după cum urmează: 

 

a) Lot 1: compus din 20 autovehicule, 1 motociclu şi 1 remorcă: 

 - 1 buc. Mercedes Benz 290 GD (autospecială),  

 - 1 buc. Nissan Navara (autospecială) 

  - 1 buc. Nissan Pathfinder (autoturism) 

  - 1 buc. Toyota Land Cruiser (autospecială) 

 - 1 buc. Toyota Hilux (autospecială) 

 - 1 buc. Renault Master (autospecială) 

  - 1 buc. Volkswagen Sharan (autoturism) 

  - 1 buc. Renault Kadjar (autoturism) 

  - 6 buc. Dacia Logan (autoturism) 

  - 5 buc. Dacia Duster (autoturism) 

 - 1 buc. Mercedes Benz Sprinter (autospecială), ȋnălţime 3,40 m, 

- 1 buc. Motociclu Bombardier tip Outlander (ATV) 

- 1 buc. remorcă, marca Boro (suprastructură deschisă, masa de 750 kg, 

 dimensiuni 3850mm x 1850mm x 850mm), din Cluj-Napoca 

 

b) Lot 2: compus din 2 autovehicule: 

- 2 buc. Dacia Duster (autoturism), din Alba-Iulia 

 

c) Lot 3: compus din 3 autovehicule: 

- 1 buc. Dacia Logan (autoturism)  

- 1 buc. Mercedes Benz 290 GD (autospecială),  

- 1 buc Dacia Duster (autoturism), din Oradea 
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d) ) Lot 4: compus din 2 autovehicule: 

- 1 buc. Dacia Logan (autoturism) 

- 1 buc. Dacia Duster (autoturism), din Bistriţa 

 

e) Lot 5: compus din 4 autovehicule: 

- 1 buc. Dacia Logan (autoturism) 

- 1 buc. Mercedes Benz Sprinter (autospecială), ȋnălţime 3,40 m 

- 2 buc. Dacia Duster(autoturism), din Miercurea-Ciuc+Sf.Gheorghe 

 

f) Lot 6: compus din 2 autovehicule: 

- 2 buc. Dacia Duster (autoturism), din Baia-Mare 

 

g) Lot 7: compus din 2 autovehicule: 

- 1 buc. Dacia Logan (autoturism) 

- 1 buc. Dacia Duster (autoturism), din Târgu-Mureş 

 

h) Lot 8: compus din 2 autovehicule: 

- 2 buc. Dacia Duster (autoturism), din Sibiu 

 

i) Lot 9: compus din 2 autovehicule: 

- 1 buc. Dacia Logan (autoturism) 

- 1 buc. Dacia Duster (autoturism), din Satu-Mare 

 

j) Lot 10: compus din 1 autovehicul: 

- 1 buc. Dacia Duster (autoturism), din Zalău 

  

III. Prestarea serviciului:  

- se va face la punctele de lucru ale ofertantului situate în localităţile reşedinţă de judeţ și 

limitrof. 

  

IV. Detalierea metodologiei de lucru: 

- în contract se vor detalia preţuri pentru: spălat interior (aspirat interior şi portbagaj, spălat 

geamuri la interior, spălat bord), spălat exterior. 

- prestaţia se va executa ȋn ziua prezentării autovehiculului la prestator. 

- operaţiunea de spălare va fi confirmată ȋn formularul „Opis centralizator servicii spălătorie 

auto” şi certificată de către reprezentantul autorităţii contractante, acesta se va ȋntocmi ȋn trei 

exemplare, unul pentru prestator şi două pentru beneficiar. 

- factura se va emite la ȋnceputul lunii pentru serviciile prestate luna anterioară și va avea 

ataşat „opisul centralizator servicii spălătorie auto”. 

 

V. Criteriul de atribuire: 

- prețul cel mai scăzut, conform formulei de mai jos: 

P total = P spălat interior + P spălat exterior 


