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Vizualizare anunt
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1096409

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 08.08.2019 16:18

 DATA PUBLICARE: 08.08.2019 16:18

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa: Strada INCINTA PORT, Nr. 1


CIF: 11055818

Tara: Romania

Tel: +40 372419810 Fax: +40 241616229 E-mail: rmusat@rna.ro
Alina Musat In atentia: : Raluca Alina Musat

Punct(e) de contact: Raluca

ANUNT



Denumire contract:
Stație de încărcare cu doi conectori pentru autovehicule electrice

Data limita depunere oferta:
19.08.2019 12:06

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
45315300-1 - Instalatii de distributie de
energie electrica (Rev.2)

Valoare
estimata:

Caiet de
sarcini:

22.689,00
RON

caiet de
sarcini.pdf

Descriere contract:
Scopul acestui proiect este dotarea parcării de la demisolul clădirii ANR din Constanța cu două puncte
de încărcare a autovehiculelor electrice. Această achiziție vine în întâmpinarea deciziei de achiziție a do
ua autoturisme electrice de către ANR Constanța, procedură ce se a ă în desfășurare. Stația va dotat
ă cu doi conectori de încărcare pentru a facilita încărcarea simultană a două autoturisme. Stația de încă
rcare va instalată în parcarea instituției și va alimentată dintr-un circuit trifazat de rezerva al tabloul
ui electric de distribuție. Serviciile de încărcare nu vor disponibile publicului, ci vor utilizate exclusiv
pentru autoturismele instituției.

Conditii referitoare la contract:
Durata contractului - 40 de zile de la semnarea contractului. Perioada de garanție minimă a lucrării este
de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție. Termen de intervenție în caz de avarie: ma
xim 24 ore de la solicitare.

Conditii de participare:
Oferta tehnică va respecta cerintele minime din caietul de sarcini. Prețul ofertat va include: transportul,
echipamentele, cablurile necesare conectării, accesoriile necesare pentru montaj (sisteme de prindere,
etc), manopera (elaborare documentație instalare, montaj, punere în funcțiune și probe), garanția. Doc
umentele vor transmise la adresa de e-mail tartenie@rna.ro până la data de 19.08.2019. Oferta decla
rata castigatoare va incarcata în catalogul electronic din SICAP.

Criterii de atribuire:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100151948
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Preţul cel mai scăzut. Prețul ofertat va include: transportul, echipamentele, cablurile necesare conectări
i, accesoriile necesare pentru montaj (sisteme de prindere, etc), manopera (elaborare documentație ins
talare, montaj, punere în funcțiune și probe), garanția.

Informatii suplimentare:
Relaţii suplimentare la numărul de telefon +40 372.419.878 – persoana de contact: ARTENIE TATIANA -
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SUNT POSTATE TOATE SOLICITARILE DE CLARIFICARI SI RASPUNSURILE AFERENTE CU PRIVIRE LA ACEAS
TA ACHIZITIE https://portal.rna.ro/informare-public%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/anunturi-invitatii
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