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,
intenţionează să achiziţioneze servicii de întreţinere - pregătire teren, erbicidare - a unei
suprafeţe de teren, situată în extravilanul comunei Fundeni, judeţul Călăraşi.

Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel. +40

0732 005 253, în atenţia: Magda DINU, email: magda.dinu@ancom.org.ro.
Tip anunţ: cumpărare directă.
1. Tip contract: servicii.

2. Denumirea achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect prestarea serviciilor de
întreţinere a unei suprafeţe de teren de aprox. 3,5 ha, situată în extravilanul
comunei Fundeni, judeţul Călăraşi.
3. CPV: 77312100-1.
4. Descriere Comandă:
Obiectul Comenzii ce urmează a fi transmisă îl constituie prestarea următoarelor
servicii de întreţinere, constând în lucrări de:
● pregătirea terenului prin discuire;
● erbicidare,
ce se vor efectua pe o suprafaţă de aprox. 3,5 ha, situată în extravilanul comunei Fundeni,
judeţul Călăraşi. Terenul, pe care se află amplasate antenele staţiei fixe de monitorizare HF
este delimitat prin împrejmuire şi identificat în planul cadastral în tarlaua 34.
5. Valoarea estimată, fără TVA: 5.000,00 lei
6. Condiţii Comandă:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor: 10 (zece) zile lucrătoare
de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM.
Serviciile se consideră prestate în momentul încheierii, fără obiecţiuni, a procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de discuire şi erbicidare.

După 20 zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal menţionat anterior, se va
încheia un proces verbal de recepţie finală, prin care se va constata conformitatea serviciilor
prestate, în sensul dispariţiei vegetaţiei. Dacă serviciile nu au fost prestate corespunzător,
ANCOM va solicita repetarea lucrărilor până la dispariţia vegetaţiei.
Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor cu întârziere şi/sau
constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie finală a neconformităţilor serviciilor
prestate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea totală a serviciilor
de întreţinere, fără TVA, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, până la semnarea procesului
verbal de recepţie, fără obiecţiuni şi/sau până la constatarea conformităţii serviciilor prestate
în cadrul procesului verbal de recepţie finală.
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 lucrătoare 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.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor
care fac obiectul prezentei achiziţii.
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 oferte (Anexa nr. 1).
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea
Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. București.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie finală,
prin care se constată conformitatea serviciilor prestate.
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria statului, în
baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM.
În situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei finale, plata se va
efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de receptie finală
a serviciilor prestate.
În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de receptie
finală serviciilor prestate, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de
zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
7. Condiţii de participare:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
În copie, Certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul
comerțului 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.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care
are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
9. Informaţii suplimentare
Oferta se va transmite până la data de 03.07.2017 (inclusiv) ora 17:00, prin una
dintre următoarele modalităţi:
● depunere direct sau prin poștă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti,
Cod poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2,
● email, la adresa: magda.dinu@ancom.org.ro.
În cazul depunerii directe sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte
oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic.
De asemena, pe plic se va menționa ”În atenția Departamentului Logistică/Departamentul
Achiziții Operaționale/ Serviciul Achiziții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de
mai sus, ANCOM nu îți asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 03.08.2017.
Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei,
respectiv 03.07.2017 (inclusiv), ora 17:00.
Oferta transmisă / depusă la o altă adresă sau după data de 03.07.2017 (inclusiv),
ora 17:00, nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.

Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de întreţinere a unei suprafeţe de teren discuire și erbicidare (cod CPV: 77312100-1), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă
toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg 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 şi ştampila)

