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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 gaz (inclusiv montaj)”- sediul ANR central -1 buc- lot 2

Descriere

Autoritatea Navala Romana intentioneaza sa inlocuiasca centrala termica pe gaz existenta la 
acest moment. 
În prezent centrala termică este compusă din 3 cazane marca Viessmann – RONDOMAT RL 427 
fabricatie an 1999 care sunt uzate din punct de vedere tehnic, având costuri ridicate în 
exploatare. 
Pentru a spori e�cienţa energetică şi pentru a scădea costurile de exploatare a centralei 
termice se recomandă înlocuirea acestora cu 3 cazane de pardoseală în condensatie, cu 
suprafaţa de transfer termic inox, echipate cu arzătoare radiante cu puterea modulantă 311 
kw.  
In acest sens a fost intocmit caietul de sarcini atasat, insa pentru a-l imbunatati si a realiza 
achizitia in conditii optime, ANR considera oportuna primirea de solutii tehnice de la �rme 
specializate in domeniul obiectului achizitiei. in vederea corectarii speci�catiilor tehnice.,  
Ofertele �nanciare trebuie sa includa pe langa costul efectiv al centralei si costurile cu: 
-demontarea/dezafectarea celor 3 cazane existente si transportul lor la locul de casare, 
-toate materialele neceasare in vederea montajului echipamentelor, precum si lucrarile 
necesare montajului, instalarii si punerii in functiune, in vederea functionarii in conditii optime 
a echipamentelor. 
-documentatia tehnica de instalare (inclusiv conexiuni dintre cazane si instalatie termica 
existenta), veri�cata si avizata conform normelor in vigoare, 
-documentatia tehnica de avizare, veri�cata si avizata conform normelor in vigoare, 
-documentatia tehnica pentru automatizare, veri�cata si avizata conform normelor in vigoare, 
-obtinerea avizelor si aprobarilor aferente, 
-executarea lucrarilor de reparatii dupa demontare/dezafectare celor 3 cazanelor existente- 
daca este cazul (materiale si manopera);  
-execuţia legaturilor pentru furnizarea agentul termic la instalatia existenta (materiale si 
manopera); 
-probele, testele si veri�carile functionarii centralei/instalatiei se vor face in conformitate cu 
cerintele si normativele in vigoare. 
-punere in functiune (intocmirea si semnarea proceselor verbale de recepţie aferente, punerea 
in functiune a cazanelor, punerea in functiune a instalatieie de utilizare gaze naturale-daca este 
cazul, si receptia tehnica a instalatiei de utilizare – daca este cazul), Efectuarea instalarii si a 
montajelor se va face cu respectarea coditiilor de amplasament in camera dedicata conform 
normelor in vigoare din domeniu (nu se vor executa lucrări care pun în pericol rezistenta 
clădirii), cu personal cali�cat si specializat. 
- cheltuielile de transport,  
- accesoriile si echipamentele necesare montarii acesteia si demontarea centralei termice 
existente. 
-ORICE ALTE COSTURI OMISE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN ENUMERAREA DE MAI SUS 
Pentru clari�carea conţinutului lucrărilor, cantităţilor de lucrări, cât si pentru obţinerea de 
informaţii suplimentare care să conducă la elaborarea ofertelor, se recomanda ofertanţilor 
vizitarea amplasamentului. 
In vederea vizionarii amplasamentului, ofertanţii pot lua legătura cu reprezentatul ANR Şincan 
Elena, tel: 0749251080, de luni pana joi, în intervalul orar 09:00 -15:00, la sediul ANR, Incinta 
Port, nr.1, Constanta
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Aspecte supuse consultarii

Se solicita: 
1. Prezentarea unor soluţii tehnice/ speci�caţii tehnice, in vederea elaborarii unui caiet de 
sarcini complet.  
2. Prezentarea unor solutii �nanciare (oferte de pret). TVA –ul se va evidentia distinct 
3. Orice alte opinii, sugestii sau recomandări referitoare la aspectele tehnice, care pot � luate in 
considerare in masura in care acestea asigura un nivel calitativ superior. 
4. Se poate transmite orice altă informaţie sau propunere considerată necesară cu privire la 
documentatia puse la dispoziţie de autoritatea contractantă.

Modalitate desfasurare

Consultarea se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie interesată 
având posibilitatea de a transmite solutii tehnice si 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�crile si completarile 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
27.03.2020 10:46

Data limita transmitere propuneri
07.04.2020 00:00

Data limita consultare
15.04.2020 00:00

CAIET DE SARCINI  ()
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RAPORTUL FINAL  ()
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