GALAŢI, Str. Portului nr. 34, jud. Galaţi
Cod poştal 800025
Telefon: +40/236/461022; 461033
Fax: +40/236/460190
Cod fiscal: RO 1639097; Înregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris şi vărsat: 42.668.190 lei

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie directă

Compania de Navigaţie Fluvială Română „NAVROM” S.A., cu sediul în Galaţi, str.
Portului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J17/44/25.02.1991, cod
fiscal: RO1639097, cod poştal 800025, telefon: +40/236/ 461022, fax: +40/236/460190
VĂ INVITĂ
să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziţie directa prin procedura cerere
de oferta „…………… ………………………………………………………………………”
Procedura de atribuire:
achiziţie directă - selecţie de oferte;
Criteriul principal de atribuire:
“ Preţul cel mai scăzut”;
Criterii secundare de atribuire: „ Termen de livrare/montaj”;
„ Garantie / post garantie”;
„ Performanta echipament ”;
Adresa la care se transmit ofertele: sediul C.N.F.R. NAVROM S.A., str. Portului, nr. 34,
Galaţi, cod poştal 800025, la Registratură.
Program: luni – joi: între orele 08:00-16:00; vineri: între orele 08.00-13.00
Data limită pentru depunerea ofertei: ………, ora ……
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ……….., ora ,…… , la sediul C.N.F.R. NAVROM
S.A., str. Portului, nr. 34, Galaţi, cod poştal 800025
Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie directă – cerere de oferta;
Tipul contractului: ………
Valoarea estimată a contractului: ……… lei (fără TVA)
Moneda în care se transmite oferta de preţ: RON
Tip de finanţare: Fonduri europene
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
Durata de prestare servicii: ……….
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
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MODALITĂŢI DE PREZENTARE A OFERTEI


Oferta va fi transmisă în plic închis marcat cu adresa de mai sus şi purtând inscripţia :
”OFERTA ACHIZIŢIE DIRECTĂ / CERERE DE OFERTA. A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA DE: …….. , ORA ……..”.



Oferta va cuprinde următoarele documente:
– Scrisoare de înaintare – formularul PO-15-F-05-C;
– Propunerea tehnico-financiară / Formular de oferta ( PO-15-F-18-C);
– Declaratie administrator privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 –
OGU nr. 34/2006 ( PO-15-F-15-C);
– Declaratie privind lista principalelor livrari de produse / prestari de servicii efectuate
in ultimi 3 ani - ( PO-15-F-07-C)

C.N.F.R. NAVROM S.A. Galaţi îşi asumă obligaţia de a nu face publice informaţiile
confidenţiale cuprinse în documentaţia prezentată.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A PROPUNERII
FINANCIARE:
 oferta va fi întocmită în lei (fără TVA) şi va cuprinde totalitatea operaţiunilor care
urmează a fi efectuate în cadrul contractului.
 ……………………………………………………………..………………………………………
Anexăm Caietul de sarcini (specificaţiile tehnice) conţinând … file.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.N.F.R. NAVROM S.A. – Departament
Nave Transport, dl. Sergiu Blagoci, telefon: 0745058645, email: blagoci@navrom.ro.

DIRECTOR GENERAL
…………………………

Pag. 2/2

ŞEF PROIECT
………………..
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