
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: Marian-Sorin Manda In atentia: : Manda Marian - Sorin

ANUNT 

Denumire contract:

Servicii de curatare depuneri de cauciuc de pe pista de decolare – aterizare din dotarea
Aeroportului International Craiova

Data limita depunere oferta:
20.03.2023 16:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire
CPV:

90611000-3 -
Servicii de
curatenie stradala
(Rev.2)

Valoare
estimata:

224.877,87 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:

Servicii de curatare a depunerilor de cauciuc de pe pista de decolare – aterizare din dota
rea Aeroportului International Craiova. Conform draft contract si Caiet de Sarcini atasate
in cadrul documentatiei de atribuire.

Conditii referitoare la contract:

Conform draft contract atasat in cadrul Documentatiei de Atribuire. Modelul de contract
va � asumat de ofertant prin semnatura si stampila pe �ecare pagina si va insoti oferta d
epusa in SEAP.

Conditii de participare:

Orice operator economic inscris in SEAP. Oferta va � transmisa prin intermediul catalogu
lui electronic SEAP. Propunerea �nanciara va � prezentata conform formularului de ofert
a anexat. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI* Oferta va � publicata in SEAP de catre ope
ratorul economic. Ofertele vor � elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in tot
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alitate cerintele Caietului de sarcini precum si asumarea de catre ofertant a tuturor cerin
telor si obligatiilor ce ii revin. Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada d
e min. 60 de zile. Oferta va cuprinde: oferta tehnica (inclusiv draftul de contract asumat
prin semnarea si stampilarea pe �ecare pagina) si oferta �nanciara. Oferta �nanciara va
� prezentata conform formularului de oferta anexat.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut pentru intreaga oferta, exprimat in lei fara TVA, in conditiile indepli
nirii cerintelor conform draft de contract si respectarii formularului de oferta anexat.

Informatii suplimentare:

PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ, ofertanții au obligația să posteze oferta integrala (Draftul
de Contract asumat, Oferta tehnica, Oferta �nanciara precum si alte formulare puse la di
spozitie in cadrul documentatiei de atribuire) DOAR în catalogul electronic din SEAP (ofer
tele NU se transmit pe email). Orice oferta primita pe alte cai de comunicare (telefon/fa
x/e-mail) are doar caracter informativ. Ofertanții au obligația, atunci când postează ofert
a în Catalogul electronic SEAP, ca la rubrica DENUMIRE să completeze sintagma “AD
V……….. – Servicii de curatare depuneri de cauciuc de pe pista de decolare – aterizare din
dotarea Aeroportului International Craiova” (se va trece numărul anunțului postat de ent
itatea contractantă în SEAP la rubrica Publicitate Anunțuri), pentru ca entitatea contracta
ntă să poată identi�ca ofertanții care au depus oferte în SEAP și a evalua ofertele acestor
a. 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 vor p
utea � evaluate. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta castigatoare, fara a �
obligat sa anunte acest lucru celorlalti participanti. Achizitia directa, ne�ind o procedura
propriu-zis, nu suntaplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC.
Atribuirea se va face “online”-prin intermediul catalogului electronic SEAP.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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