
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA   CIF: 11055818  

Adresa: Strada INCINTA PORT, Nr. 1   Tara: Romania

Tel:  +40 372419810    Fax:  +40 241616229    E-mail:  tartenie@rna.ro    Punct(e) de contact:  Tatiana
Artenie    In atentia: :  Raluca Alina Musat   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii curierat

Data limita depunere oferta:
15.09.2020 13:41

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
64100000-7 - Servicii

postale si de curierat
(Rev.2)

Valoare
estimata:
24.000,00 

RON

Caiet de sarcini:
cs+model contract de

servicii+formulare-
semnat.pdf.p7s

Descriere contract:
Achiziţionarea serviciilor de curierat constând în primirea și expedierea de plicuri şi colete interne și ext
erne, în regim normal și rapid către anumite destinaţii, pentru ANR Central și CZ Constanța.

Conditii referitoare la contract:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni. Modelul de contract este atasat prezentului anunt. În
situatia în care sunt obiectiuni la contract, respectiv modi�cari ale clauzelor contractuale sau adaugare
a unor clauze noi, eventualele propuneri de modi�care/completare/eliminare de clauze contractuale vo
r � formulate în scris cu justi�cari si vor � transmise autoritatii contractante odata cu oferta.

Conditii de participare:
1) Propunere tehnică conform speci�catiilor prevazute in caietul de sarcini; 2) Propunere �nanciara det
aliata; 3) Modelul de contract în care menționează că este de acord cu clauzele contractuale; 4) Formula
rele atasate completate;

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut în condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Informatii suplimentare:
Relaţii suplimentare la numărul de telefon +40 372.419.878 – persoana de contact: ARTENIE TATIANA, S
erviciul Investiţii - Achiziţii Publice, Administrativ. Orice persoană interesată are posibilitatea de a trans
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mite oferte de preț, conform caietelui de sarcini atașat prezentului anunț, pe adresa de e-mail: tartenie
@rna.ro

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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