În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), DR Timiş cu sediul în Timişoara, Str. Horia, Nr. 24, intenţionează să
achiziţioneze servicii de inspecţie tehnică periodică (cod CPV: 71631200-2)
I. Obiectul contractului de servicii:
Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în:
- prestări servicii de inspecţie tehnică periodică pentru următoarele tipuri
de autovehicule:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tip autovehicul
Autoturisme Dacia Logan MCV1- 3 buc
Autoturisme Dacia Duster – 7 buc
Autoturisme Opel Astra – 1 buc
Autospeciale Mercedes Benz GD 290 – 2 buc
Autospeciale Mercedes Benz Sprinter ( cu masa peste
3,5 t) – 2 buc
Autospecială Volkswagen Sharan – 1 buc
Autospeciale Toyota Land Cruiser – 1 buc
Autospeciala Nissan Pathfinder – 1 buc
Autoutilitara Renault Master Furgon – 1 buc
Tarif revenire la ITP dupa constatarea unor defectiuni

II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele
documente:
1.
Documente de calificare: Ofertantul va prezenta, în copie, autorizaţia
eliberată de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” sau contractul de franciză
încheiat cu „Registrul Auto Român” care îi atestă dreptul de a efectua inspecţii tehnice
periodice pentru tipul de autovehicule menţionate mai sus pentru care depune ofertă.
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2. Prezentarea propunerii financiare: Oferta de preţ va include atât tariful
pt. ITP cât şi tariful reverificărilor (pentru siguranţă, poluare, altele), pentru fiecare tip
de autovehicul enumerat mai sus.
Preţul ofertat, va fi exprimat în lei, cu si fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi
modificat pe toată perioada derulării contractului.
Preţul ofertei va include toate costurile directe şi indirecte, legate de prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentei solicitări.
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.
3. Termenul de prestare a serviciilor - este de maxim 2 (două) zile de la
data solicitării.
4. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele
solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut.
III. Condiţii de plată
Factura se va emite şi transmite numai după semnarea proceselor verbale de
recepţie.
Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea
contractantă, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului;
IV. Transmiterea ofertei
Transmiterea ofertei se va face până la data de 05.02.2016, prin fax: 0256471.699 sau la adresa de mail: ramona.botoroaga@ancom.org.ro
Persoană de contact: Ramona BOTOROAGA, telefon: +4 0372.845.872 sau +4
0732.005.901.
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