În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Cluj cu
sediul în Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de montare
demontare şi echilibrare pneuri, vulcanizare autovehicule cu masa peste 3,5 t (cod CPV: 50116500-6)
I. Obiectul contractului de servicii:
Prestări servicii : servicii de montare demontare şi echilibrare pneuri, vulcanizare auto
Condiţii minime obligatorii: potrivit Caietului de sarcini anexat
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 serviciile solicitate prin caietul de sarcini pentru care se
depune ofertă. În sitaţia în care operatorul economic se află în reautorizare, va depune o declaraţie pe
proprie răspundere că este autorizat pentru serviciile solicitate prin caietul de sarcini.
2.
Prezentarea propunerii financiare: Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi
vor include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea
contractului.
Se va prezenta preţul pe fiecare operatiune în parte şi preţ unitar total , conform anexei nr.1 .
Se vor specifica şi tarife pentru vulcanizări auto conform anexelor.Preţul unitar total va fi utilizat
doar pentru departajarea ofertelor. Preţul efectiv va fi stabilit la fiecare comandă, pe baza tarifelor
ofertate.
Preţul ofertat pe fiecare operaţiune va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ
perioada derulǎrii Contractului.
Menţionăm că, în condiţiile în care la momentul iniţierii prezentei proceduri de atribuire nu
este aprobat Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2014, încheierea contractului
este condiţionată de identificarea fondurilor necesare a fi angajate prin încheierea acestui contract,
conform legislaţiei finanţelor publice.
3. Termenul de prestare a serviciilor - este de 24 (douăzeci şi patru) de ore de la data
confirmării primirii comenzii. Se va încheia un contract cadru, în care se va specifica tariful pe fiecare tip
de autovehicul. La fiecare solicitare se va face o comandă fermă.
4. Termenul de valabilitate a serviciilor: conform legislaţiei în vigoare.
5. Oferta trebuie să cuprindă declaraţia ofertantului, în sensul că oferta prezentată
respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.
6. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin
prezenta şi care are preţul total cel mai scăzut, pe fiecare lot în parte .
III. Condiţii de plată
Plata preţului serviciilor se va face , prin virament, în contul de trezorerie indicat de prestator, în
intervalul 24-31 ale lunii următoare celei în care au fost prestate serviciile, sub condiţia primirii facturii
până la începutul acestui interval. Dacă factura este primită ulterior datei menţionate, plata se va face în
acelaşi interval al lunii următoare. Data plăţii va fi data debitării contului beneficiarului.
IV. Transmiterea ofertei
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Transmiterea ofertei se va face până la data de 17.04.2014, prin fax: 0264-484.077; direct la
sediul autorităţii sau prin email: dana.oltean@ancom.org.ro, persoană de contact: Dana OLTEAN,
telefon: +4 0372.845.742 sau +4 0732.005.802

ANEXA= 1=

Nr.
crt.

Servicii de montare
demontare
echilibrare/vulcanizare
pneuri/ tip de autovehicul

Cantitate

Preţ unitar ,
fără TVA
lei/tip de autoveh.
Montare/dem
echilibrare

LOT 2: masa > 3.500 kg
1.



Autospeciala Mercedes Benz
416 CDI Sprinter
Pret Total /lot

La
comanda

Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA
Oferta prezentată respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.
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vulcanizare

CAIET DE SARCINI
I.

Obiectul contractului de servicii: executarea de către prestator a operaţiunilor de
montare-demontare şi echilibrare pneuri, vulcanizare auto pentru Autospeciale Mercedes
Benz 416 CDI Sprinter cu masa > 3.500 kg.

II.

Prestarea serviciului: prestarea serviciului se va face la sediul ofertantului din ClujNapoca, sau limitrof;

III.

Detalierea metodologiei de lucru:
se va încheia un contract cadru, el urmând să fie pus în executare pe baza comenzilor
transmise de noi;
se vor prezenta tarife pentru acest tip de autovehicul;
ofertantul să prezinte autorizare RAR pentru lucrările de mai sus;
se va prezenta preţ pentru montare-demontare echilibrare pneuri, precum şi pentru
vulcanizare pneuri;
preţurile să fie valabile pe toată durata anului 2014;

IV.

Termenul de prestare al serviciului: prestarea serviciului se va face în funcţie de
urgenţa lucrării, dar nu mai mult de 24 h de la data confirmării primirii comenzii;
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