
1 

 

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 spălare şi curăţare mochetă. 

 Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel. +40 0732 
005 271, în atenţia: Gabriela STROE, email: gabriela.stroe@ancom.org.ro. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă 

 
1. Tip contract: Servicii 

 
2. Denumirea achiziţiei: Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de servicii de spălare şi 

curăţare mochetă 
 

3. Cod CPV:  98310000-9                     

4. Descrierea contractului:  
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în prestarea de servicii de spălare şi curăţare 

mochetă la sediul ANCOM din Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3. Serviciile vor răspunde 
următoarelor caracteristici şi cerinţe:  

a. suprafaţa estimată supusă curăţării şi spălării este de 3000 mp; 
b. se va folosi spumă uscată, mocheta fiind montată pe pardoseală tehnică executată din 

panouri din lemn stratificat; 
c. produsele folosite să fie avizate de Ministerul Sănătăţii; 
d. etape ale curăţării şi spălării mochetei: aspirarea mochetei, îndepărtarea petelor cu 

soluţii adecvate, spălarea mochetei prin şamponare, aspirarea finală a mochetei și a 
umidității; 

e. serviciile se vor presta  în afara orelor de program al ANCOM, după un program stabilit 
de comun acord; 

f. suprafaţa curăţată efectiv se va calcula la recepţia finală.  

5. Valoarea estimată, fără TVA:  7.500,00 Lei       
 
6. Condiţii contract:   

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor:  10 (zece) zile lucrătoare de la 
data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM din 
Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3. 

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. 
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Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora 

nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi. 
 

Propunerea financiară: Oferta financiară va fi întocmită astfel: 
a. ofertantul va prezenta tariful pentru serviciile solicitate în lei/mp, fără TVA; 
b. tariful cuprinde costul echipamentelor de lucru, unelte, maşini, al detergenţilor şi 

soluţiilor de curăţare si tratare a mochetei, consumabile, forţa de muncă, supravegherea necesară 
desfăşurării acestei activităţi în cele mai bune condiţii. 

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

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 (Anexa nr. 1 ). 

 
Condiţii de plată:  
Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 

Cod poştal 030925, Mun. București. 
Plata prețului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie finală a 

rezultatelor serviciilor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM. 
 În situația in care factura este primită anterior sau la data recepției finale, plata se va 

efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție finală a 
rezultatelor serviciilor. 

În situația in care factura este primita după semnarea procesului-verbal de recepție finală 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 plăți in avans sau plăți parțiale. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare:  

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
-în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic 
de Achiziții Publice (SEAP) care are preţul/mp cel mai scăzut în Lei, fără TVA.  

Ofertantului care a introdus în catalogul din SEAP oferta cu prețul/mp cel mai scăzut în Lei, 
fără TVA, i se va solicita transmiterea documentelor menționate în prezenta solicitare.  

 În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile din solicitarea de oferte, 
autoritatea contractantă va îndeplini formalitățile prevăzute de art. 45-46 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică 
aprobate prin HG nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar 
cu privire la această oferta care are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în 
Catalogul SEAP următorul preț total în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor menționate, 
această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele 
solicitate prin prezenta. 
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9. Informaţii suplimentare: 
 

 Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic 
de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Servicii curățare mochetă ANCOM”, până la 
data de 31.10.2016 (inclusiv).  
 

Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub 
altă denumire decât cea de „Servicii curățare mochetă ANCOM” sau după data de 
31.10.2016 (inclusiv) nu vor fi luate în considerare. 
 
  De asemenea, vă rugăm sa notificati depunerea ofertei în catalogul de 
produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la adresa de 
email: gabriela.stroe@ancom.org.ro. 
 

Solicitarea de oferte împreună cu Anexa 1 pot fi vizualizate pe pagina de internet a 
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
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 Anexa nr. 1 

 
            OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

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

 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia serviciilor de spălare şi curăţare mochetă (cod CPV: 
98310000-9), 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


