
 
 
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 Teritorială Iaşi cu sediul 
în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze Servicii de transport 
pasageri (cod CPV 60140000-1). Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții 
Regionale, Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703; Fax: 0232.219.338, în atenţia:  Elena OANCEA, 
email: elena.oancea@ancom.org.ro 
Tip anunt: Cumparare directa 

1.        Tip contract: Servicii 
2. Denumira achiziţiei:  Comandă scrisă având ca obiect prestarea de Servicii de transport 

pasageri 
3. CPV: 60140000-1 

Descrierea contractului: Serviciile solicitate care fac obiectul achiziției vor răspunde următoarelor 
cerințe: 
- Transport pasageri tur în data de 28 octombrie 2016 ruta Iași - Roman - Piatra Neamț - Bacău - 
Poiana Brașov și retur în data de 30 octombrie 2016 Poiana Brașov – Bacău – Piatra Neamț – Roman 
– Iași. 
Autocar capacitate de transport 60 persoane, clasificare RAR categ. I: 
- spațiu de depozitare bagaje min. 10 mc 
- suspensie integrală și reglabilă pe aer 
- încălzire auxiliară de motor (autonomie 24 h) 
- aer condiționat 
- sistem DVD, radio, microfon 
- scaune cu spătar reglabil 
- autocar omologat fără locuri în picioare 
- toaletă 
- șofer cu experiență de min 10 ani în conducerea unui astfel autovehicul 
- posesor de licență și de certificat de pregătire profesională 
- echiparea autovehiculului corespunzător condițiilor meteorologice 

 

4.  Valoarea estimata fara TVA 6300,00 Lei 

Serviciile se vor presta in zilele de 28 si 30 octombrie 2016, la orele si locatiile stabilite in comanda. 
Conditii de prestare a serviciilor: pentru neîncadrarea în programul stabilit se vor percepe si deduce 
din pret penalitati în cuantum echivalent cu 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fara TVA, pentru 



fiecare ora de întârziere, penalitati ce vor fi  pretinse si/sau deduse si retinute de catre ANCOM din 
obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de punere în întârziere. 
 
Propunerea financiară: Oferta financiară se va întocmi conform tabelului de mai jos: 
 
Denumire serviciu Preţ Lei/km 

fără TVA 

Preţ Lei/km 

cu TVA 

Preţ total 

Lei, cu TVA 

Transport pasageri tur în data de 28 
octombrie 2016 ruta Iași - Roman - Piatra 

Neamț - Bacău - Poiana Brașov și retur în 
data de 30 octombrie 2016 Poiana Brașov 

– Bacău – Piatra Neamț – Roman – Iași. 

Autocar capacitate de transport 60 
persoane 

   

 
Preţurile ofertate vor fi ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziții. 
Preţurile ofertate vor include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate de incheierea 
şi executarea Contractului/Comenzii. 
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.  
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela Moara de 
Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. Factura va fi transmisă după prestarea serviciilor. 

Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dumneavostră deschis la trezoreria statului, în 
baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM. 

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului 

5. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 

 Copie conformă și în termen de valabilitate a autovehiculului. 
 Copie licență transport a societății eliberată de ARR 

 Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 

cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 
6. Informatii suplimentare:  

Transmiterea ofertei: se va face până la data de 21.10.2016, prin fax: 0232/219338; sau prin email 
la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la Secretariat – sediul 
ANCOM din Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A persoana de contact: Elena OANCEA, telefon: 
0372845172 sau 0732005703.  
 
  


