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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, 
intenţionează să achiziţioneze servicii de depozitare, demontare/montare anvelope și echilibrare 
roți. 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Telefon: 0372-
845.571, Fax: 0372-845.402, în atenţia: Simona Puiu, email: simona.puiu@ancom.org.ro. 
 

Tip anunt: Cumpărare directă. 
 

1. Tip contract: servicii. 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

 Contract având ca obiect achiziţia de servicii de depozitare, demontare/montare anvelope 
și echilibrare roți. 
 

3. CPV: 63121100-4, 50116500-6. 
 

4. Descrierea contractului 

 
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în depozitarea anvelopelor şi în operaţiuni de 

demontare/montare anvelope și echilibrare roți pentru o perioadă de 12 luni. 
 
5. Valoarea estimată fără TVA: 20225,00 Lei. 

 

6. Condiţii contract: 

Se va încheia un contract pe perioada 01.05.-31.12.2018, iar ulterior se vor încheia, în 
condițiile în care sunt asigurate resursele necesare, acte adiționale pentru perioada rămasă 
pentru prestarea serviciilor, până la încheierea celor 12 luni. 

Prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. Spaţiul de depozitare al anvelopelor trebuie să fie special amenajat şi să ofere condiţii 
optime de depozitare (mediu uscat, bine ventilat, protejat de lumina directă a soarelui 
şi de contactul cu substanţe ce pot afecta în mod direct cauciucul); 

           b.  Anvelopele se vor depozita pe verticală; 
           c.  Anvelopele vor fi spălate şi etichetate; 

d. Anvelopele vor fi asigurate pentru următoarele riscuri: furt, incendiu, deteriorare 
accidentală prin manipulare; 

e. Punctul de colectare a anvelopelor va fi situat pe raza municipiului Bucureşti; 
f. Agentul economic care deţine spaţiul pentru depozitare trebuie să deţină o unitate 

service (amplasată pe raza municipiului Bucureşti) unde se vor efectua operaţiunile 
de demontare/montare anvelope și echilibrare roţi; 

g. Prestatorul are obligația de a stabili data realizării operațiunilor de schimb de 
anvelope în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii comenzii scrise 
transmise de Achizitor; 
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h. Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorul cu privire la perioada în care va 
efectua serviciile de schimb anvelope, perioadă care va fi de maxim 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii comenzii transmise de Achizitor. 

 

Depozitarea anvelopelor se va face la data stabilită de Achizitor, pe bază de proces verbal 
de predare-primire. 

 
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul Prestatorului. 
 

Detalii privind numărul autovehiculelor şi caracteristicile acestora se regăsesc în Anexa 
Nr. 1 la prezenta solicitare de oferte. 

 

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 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: 
 

Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu Anexa nr. 2 la prezenta solicitare de 
oferte și va conţine: 

 

a) pentru serviciile de depozitare a anvelopelor: preţ/anvelopă/lună și prețul total; 
 

b) pentru serviciile de demontare/montare anvelope şi echilibrare roţi: preţ/vehicul și 
prețul total. 

 

Preţurile trebuie formulate în Lei, fără TVA pentru fiecare serviciu în parte. Preţurile vor 
include toate costurile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei 
solicitări (inclusiv cele privind transportul anvelopelor de la unitatea service la sediul de 
depozitare a anvelopelor, dacă acestea se află în locaţii diferite). 

 

Preţul total ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării 
serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite câte o factură la sediul ANCOM din Strada 

Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, astfel: 
 

a) lunar, după semnarea procesului-verbal de recepţie a serviciilor de depozitare a 
anvelopelor aferente unei luni calendaristice; 
 

b) pentru serviciile de demontare/montare anvelope şi echilibrare roţi, după semnarea 
procesului-verbal de recepţie a operaţiunilor respective. 

 

Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie. Plata se 

va efectua în baza facturii transmise de Prestator, primită şi acceptată de ANCOM. 

În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție. 

În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție, 

ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.  
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Nu se admite efectuarea de plăți în avans. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 

7. Condiţii de participare 
 
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, conform Anexei nr. 3 la prezenta solicitare de oferte. 

 
8. Criterii de adjudecare:  

 

Va fi selectată oferta care îndeplinește în totalitate cerințele solicitate prin prezenta și care 
are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 
9. Informatii suplimentare: 

 

Valoarea prevăzută la pct. 5, în sumă de 20.225,00 Lei, fără TVA, este compusă din: 
 

a. servicii de depozitare (pentru o perioadă de 12 luni) = 10.925,00 lei, fără TVA, 
respectiv:  
          -  7.283,33 lei, fără TVA (pentru o perioadă de 8 luni: mai-decembrie/2018);          
          -  3.641,67 lei, fără TVA (pentru o perioadă de 4 luni: ianuarie-aprilie/2019). 
 

b. servicii de demontare/montare anvelope și echilibrare roți (de două ori pe an: toamnă/ 
primăvară) = 9.300,00 lei, fără TVA, respectiv: 

- 4.650,00 lei, fără TVA (pentru toamna 2018); 
- 4.650,00 lei, fără TVA (pentru primăvară 2019). 

 

Oferta se va transmite până la data de 20.04.2018 (inclusiv), ora 12:00, prin una 
dintre următoarele modalități: 

 

- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, 
Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2; 

- email la adresa simona.puiu@ancom.org.ro. 
 

 În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să 
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Serviciul Achiziţii Operaţionale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.05.2018. 
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 

20.04.2018 (inclusiv), ora 12:00. 
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 20.04.2018 (inclusiv), ora 

12:00, nu va fi luată în considerare. 
Solicitarea de oferte împreună cu Anexele 1-3 pot fi vizualizate pe pagina de internet 

a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice și în SEAP la 
secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/Publicitate anunțuri. 

  
  
 
 

 

 

mailto:simona.puiu@ancom.org.ro
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Anexa Nr. 1 

Caracteristici autoturisme 
 

NR. 

CRT. 

TIP 

AUTO 

TIP 

ANVELOPE (VARĂ / IARNĂ) 

DIMENSIUNI NR. 

BUC. 

1 AUTOTURISM  IARNĂ / VARĂ 225/45/R17 4 
2 AUTOTURISM  IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
3 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
4 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
5 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
6 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
7 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
8 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
9 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 

10 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
11 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
12 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
13 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 205/65/R16 4 
14 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
15 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
16 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
17 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
18 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
19 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
20 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
21 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
22 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
23 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
24 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
25 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
26 AUTOTURISM IARNĂ / VARĂ 185/65/R15 4 
27 SUV IARNĂ / VARĂ 215/60/R17 4 
28 SUV IARNĂ / VARĂ 215/60/R17 4 
29 SUV IARNĂ / VARĂ 215/60/R17 4 
30 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
31 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
32 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
33 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
34 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
35 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
36 SUV IARNĂ / VARĂ 215/65/R15 4 
37 SUV IARNĂ / VARĂ 275/60/R18 4 
38 SUV IARNĂ / VARĂ 255/65/R17 4 
39 AUTOUTILITARĂ IARNĂ / VARĂ 225/75/R16 4 
40 AUTOUTILITARĂ IARNĂ / VARĂ 195/60/R16 4 
41 AUTOUTILITARĂ IARNĂ / VARĂ 195/65/R15 4 
42 AUTOUTILITARĂ IARNĂ / VARĂ 205/75/R16 4 
43 AUTOUTILITARĂ IARNĂ / VARĂ 265/60/R18 4 
44 MICROBUZ IARNĂ / VARĂ 195/75/R16 6 

               
        * Anvelopele se vor monta în funcţie de anotimp, urmând ca cele schimbate să fie depozitate. 
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Anexa nr. 2 
 

 
PROPUNERE FINANCIARĂ 

 
 

1. depozitare anvelope 
 

Denumire serviciu 

    
U.M. 

 
Cant. 

Preț 
Lei, fără TVA/anvelopă/lună  

Preț total 
Lei, fără TVA 

(mai-dec. 2018) 

Preț total 

Lei, fără TVA 
(ian.-apr. 2019) 

P1 =Preț total ofertat 
Lei, fără TVA  

 1 2 3 4 = 2 x 3 x 8 luni 5 = 2 x 3 x 4 luni 6 = 4 + 5 

Depozitare anvelope 
 

anvelope 

 

174 

  

   

 
 

2. demontare/montare anvelope și echilibrare roți 
 

Denumire serviciu 

    
U.M. 

 
Cant. 

Preț 
Lei, fără TVA/vehicul  

Preț total 
Lei, fără TVA pt un schimb la toate 

vehiculele 

P2 =Preț total ofertat 

Lei, fără TVA pt două schimburi 
(toamnă 2018 și iarnă 2019) 

 1 2 3 4 = 2 x 3 5 = 4 x 2 schimburi 

Demontare/montare 

anvelope și echilibrare roți 

 

vehicul 

 

44 

  

  

 
 

 
TOTAL (Lei, fără TVA) = P1 + P2 
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Anexa nr. 3 

            OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  

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

 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit 
al ________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de depozitare, 
demontare/montare anvelope şi echilibrare roți (coduri CPV: 63121100-4; 50116500-6), 
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) 

 
 

 


