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AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Cod de identitate �scala 11055818 , Adresa: Strada: INCINTA PORT, nr. 1, Sector: -, Judet:
Constanta , Localitate: Constanta , Cod NUTS RO223 Constanta , Cod Postal: 900900 ,
Tara: Romania , E-mail: rmusat@rna.ro , Telefon: +40 372419810 , Fax: +40 241616229 ,
Persoana de contact Raluca Alina Musat ,

NUME, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT  ()

OBIECT, DESCRIERE, TERMENE  ()

Obiect consultare

Centrală termică pe motorina (inclusiv montaj) -Căpitănia Portului Turnu Măgurele - 1 buc- lot 
1

Descriere

Autoritatea Navală Română intenţionează să înlocuiască centrala termică pe motorina 
existentă la acest moment la Sediul Căpităniei Portului Turnu Măgurele. 
Este necesara înlocuirea actualei centrale termice folosită la încălzirea clădirii Căpităniei Turnu 
Măgurele, clădire aparţinând A.N.R, deoarece este uzata �zic şi moral şi nu se mai găsesc piese 
de schimb.  
Obiectul contractului îl constituie demontarea centralei existente, furnizarea, montarea şi 
punerea în funcţiune a unei Centrale termice pe motorină, inclusiv toate accesoriile necesare 
montajului, la Sediul Căpităniei Portului Turnu Măgurele, Sos. Portului nr.1, conform 
prevederilor din caietului de sarcini.  
Ofertanţii işi vor lua în calcul toate materialele necesare în vederea realizării obiectului 
achiziţiei. 
Amplasamentul se poate vizita zilnic în intervalul orar 09:00-15:00, la clădirea Sediul Căpităniei 
Portului Turnu Măgurele, persoana contact: Prodan Florin, tel: 0767172248.

Aspecte supuse consultarii

Se solicită prezentarea unor soluţii �nanciare (oferta de preţ) conform speci�caţiilor prevăzute 
în Caietul de sarcini. 
 TVA –ul se va evidenţia distinct. 
Se poate transmite orice altă informaţie sau propunere considerată necesară cu privire la 
documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea contractantă

Modalitate desfasurare

Consultarea se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesată 
având posibilitatea de a transmite ofertă de preţ în vederea determinării valorii estimate a 
produsului, la adresa de e-mail: g�orea@rna.ro 
Conform art.19, alin 5 din H.G. nr.395/2016, cu modi�cările şi completările ulterioare, rezultatul 
procesului de consultare a pieţei se va publica pe siteul www.e-licitatie.ro , dar nu mai târziu de 
momentul iniţierii procedurii de atribuire.

Data publicare
01.04.2020 12:02

Data limita transmitere propuneri
16.04.2020 00:00

Data limita consultare
24.04.2020 00:00
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CAIET DE SARCINI  ()

 [MC1009985/00001] Caiet sarcini centrala -TM-semnat.pdf.p7s 

RAPORTUL FINAL  ()
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