
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:

Furnizare Stingatoare PSI - proiect "Extinderea si Modernizarea Aeroportului International Craiova"

Data limita depunere oferta:
17.03.2023 13:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

35111300-8 - Extinctoare
(Rev.2)

Valoare
estimata:

12.540,00  RON

Caiet de sarcini:

Documentatie de atribuire - STINGATOARE _EsM

AIC.pdf

Descriere contract:

Furnizare Stingatoare PSI - proiect "Extinderea si Modernizarea Aeroportului International Craiova"conform Caiet de Sarcini atasat si in conformitate c
u draftul de contract atasat

Conditii referitoare la contract:

conform draft contract atasat. Operatorul economic isi va asuma draftul de contract prin semnarea si stampilarea �ecarei pagini

Conditii de participare:

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI* Oferta va � publicata in SEAP de catre operatorul economic. Ofertele vor � elaborate astfel incat sa rezulte ca sun
t indeplinite in totalitate cerintele Caietului de sarcini precum si asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor ce ii revin. Oferta are cara
cter ferm si obligatoriu pentru o perioada de min. 60 de zile. Oferta va cuprinde: oferta tehnica (inclusiv draftul de contract asumat prin semnarea si st
ampilarea per �ecare pagina) si oferta �nanciara, conform modelului de formulare anexate.

Criterii de atribuire:

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Ponderea relativă pe care entitatea contractantă o acordă �ecărui factor de evaluare ce va f
i aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic este menționată mai jos: Perioada de garantie- 40 (40,00 %)
Comp.tehnica Algoritm de calcul, punctajul se acordă astfel: a) pt.cea mai mare perioadă de garanție se acordă punctajul maxim alocat b) pt.altă perio
adă de garanție decât cea prevăzută la litera a), se acordă punctajul astfel: (perioada de garanție a ofertei respective/cea mai mare perioadă de garanți
e) x punctajul maxim alocat. Notă: Factorul se va exprima în luni (12 luni–36 luni) Pretul ofertei- 60 (60,00 %) Comp.�nanciara Algoritm de calcul, punct
ajul se acorda astfel: a) pt. cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) pt. celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza p
roportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat/Pret n) x punctaj max alocat.

Informatii suplimentare:

PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ, ofertanții au obligația să posteze oferta integrala (Draftul de Contract asumat, Oferta tehnica si Oferta �nanciara) DOAR
în catalogul electronic din SEAP (ofertele NU se transmit pe email). Orice oferta primita pe alte cai de comunicare (telefon/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 “AD
V……….. – Furnizare Stingatoare PSI - proiect EsM AIC” (se va trece numărul anunțului postat de entitatea contractantă în SEAP la rubrica Publicitate An
unțuri), pentru ca entitatea contractantă să poată identi�ca ofertanții care au depus oferte în SEAP și a evalua ofertele acestora. Ofertele care nu respe
ctă condițiile de participare mai sus menționate, nu vor putea � identi�cate de către entitatea contractantă în Catalogul electronic, prin urmare nu vor
putea � 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 sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC. Atribuirea se va face “online”-pri
n intermediul catalogului electronic SEAP. Formularele in format editabil se regasesc pe site-ul www.aeroportcraiova.ro/category/licitatii/
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