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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. Câmpeni, nr. 28,  intenţionează să achiziţioneze servicii de ITP 
pentru remorcă și motociclu. 
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 anunt: Cumparare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 
 

Comandă pe baza de solicitare scrisă, având ca obiect achiziţia de servicii de inspecție tehnică 
periodică pentru remorcă și motociclu. 

 
3. CPV: 71631200-2 
 
4. Descrierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor presta, în conformitate cu specificațiile caietului de 

sarcini anexat.  
 
5. Valoarea estimata fără TVA: 220,00  

 
6. Condiţii contract: 

Termenul de prestare nu trebuie să fie mai mare de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 
confirmării solicitării scrise transmise de către ANCOM. 

 Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal. 
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 

din valoarea comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a 
oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

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 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.  
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Prețul va fi un tarif pentru servicii de itp cât și tarife de revenire. 
Prețul va fi un tarif și va fi publicat pe site ul  www.e-licitație.ro. Preţul total oferit pentru 

îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat, nu poate fi modificat pe toatǎ perioada 
derulării Contractului sau comenzii. 

 
Preţul ofertat va fi ferm, va fi publicat pe site ul  www.e-licitație.ro, 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: RO56TREZ.23.F.85.01.00.20.02.00.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 in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 

termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor.  

In situatia in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de receptie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in 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 

- Ofertantul va prezenta, o copie după autorizația RAR;  
- declaratie a reprezentantului legal ,, oferta servicii de inspectie tehnică periodică pentru remorcă/ 
motociclu respectă cerințele caietului de sarcini nr.521 din 9 februarie. 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut în Lei/ 1 buc ITP, fără TVA,  publicat pe site-ul www.e-licitație.ro. 

 
Informatii suplimentare:  

 Oferta se va transmite până la data de 15.02.2017 (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 15.03.2017. 
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CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 

I. Obiectul contractului de servicii: servicii de inspecţie tehnică periodică a 
automobilelor ; 
 

II. Descrierea contractului: executarea de către prestator a serviciilor de inspecţie 
tehnică periodică pentru vehiculele ANCOM – DR Cluj, după cum urmează; 
 

 

Nr. crt. Tip vehicul/masa max. admisă Număr de 
vehicule 

1 Motociclu L7e / 728 kg 1 buc 
2 Remorca O1 (fără sist. de frânare) / 750 kg 1 buc 
 TOTAL 2 buc 

 
   
  Prestarea serviciului: se va face la sediul ofertantului din Cluj-Napoca sau 
localităţile limitrofe Baciu, Floreşti, Feleacu, Chinteni, Dezmir, Sânnicoară, din județul Cluj; 
 

Inspecţia tehnică periodică se  efectuează ȋn baza reglementărilor RNTR 1/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare precum și a OUG 195/2002. 

 
III. Detalierea metodologiei de lucru: 

- Serviciile de inspecţie tehnică periodică se vor face pe baza de programare, pentru 
fiecare vehicul ȋn parte, ȋntr-un termen de max. 3 zile de la solicitare. 

- Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces verbal la sediul 
prestatorului; 

- Oferta de preţ va include atât tariful pentru ITP cât şi tariful de revenire; 
- Preţul ofertat va fi ȋn lei, fără TVA şi va fi valabil pe toată perioada derulării 

contractului; 
 

IV. Alte condiţii: documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
 
- ȋn copie, Autorizaţia tehnică eliberată de către Registrul Auto Român pentru 

execuţia de inspecţii tehnice periodice pentru tipurile de vehicule menţionate mai 
sus; 

 


