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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA CIF: RO 10300854 

Adresa: Strada Calea Bucuresti , Nr. 325A Tara: Romania

Tel: +40 251416860 Fax: +40 251411112 E-mail: achizitii@aeroportcraiova.ro Punct(e) de contact: Manda Marian - Sorin In atentia: : Manda Marian - Sorin

ANUNT 

Denumire contract:

SPOR PUTERE R.A. La A.I.C - INSTALAȚIE DE UTILIZARE-PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LOT 1 - PTAB 20/0,4 kV - 800 kVA Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Data limita depunere oferta:
14.07.2022 13:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Valoare estimata:

20.000,00  RON

Caiet de sarcini:

Documentatie - SPOR PUTERE AEROPORT - FINAL.pdf

Descriere contract:

Conform cerințelor minime din Caietul de sarcini pentru SPOR PUTERE R.A. La A.I.C - INSTALAȚIE DE UTILIZARE-PROIECTARE ȘI EXECUȚIE, LOT 1 - PTAB 20/0,4 kV - 800 kVA Montaj utilaje, echipament
e tehnologice și funcționale, a draftului de contract si a documentației privind INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI, prezentate in atașament la prezentul anunt publicitar

Conditii referitoare la contract:

Conform draft contract atasat care va � asumat de executantul lucrărilor Modelul de contract va � insusit de ofertant prin semnatura si stampila (PRIN SEMNARE SI STAMPILARE PER FIECARE PAGIN
A DIN DRAFTUL DE CONTRACT) si va insoti oferta

Conditii de participare:

Orice operator economic inscris in SEAP, care respecta draftul de Contract, din documentele postate in Anuntul publicitar curent. Se va prezenta toata documentația solicitată conform INSTRUCTIU
NILOR PENTRU OFERTANTI privind SPOR PUTERE R.A. La A.I.C - INSTALAȚIE DE UTILIZARE-PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LOT 1 - PTAB 20/0,4 kV - 800 kVA Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcți
onale

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut pentru intreaga oferta, exprimat in lei fara TVA, in conditiile indeplinirii cerintelor conform draft de contract asumat de EXECUTANTUL LUCRĂRILOR.

Informatii suplimentare:

PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ, ofertanții au obligația să posteze oferta DOAR în catalogul electronicdin SEAP (ofertele NU se transmit pe email). Orice oferta primita pe alte cai de comunicare (telefo
n/fax/e-mail) are doar caracter informativ. Ofertanții au obligația, atunci când postează oferta în Catalogul electronic SEAP, ca la rubrica DENUMIRE să completeze sintagma “ADV……….. – titlu anunt”
(se va trece numărul anunțului postat de entitatea contractantă în SEAP la rubrica Publicitate Anunțuri), pentru cantitatea contractantă să poată identi�ca ofertanții care au depus oferte în SEAP și a
evalua ofertele acestora. Ofertele care nu respectă condițiile de participare mai sus menționate, nu vor putea � identi�cate de către entitatea contractantă în Catalogul electronic, prin urmare nu vo
r putea � evaluate. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare, fara a � obligat sa anunte acest lucru celorlalți participanti. Achizitia directa, ne�ind o procedura propriu-zis, nu su
nt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC. Atribuirea se va face “online”-prin intermediul catalogului electronic SEAP.
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