
Servicii de mentenanță și reparații accidentale pentru motoarele aflate în 

dotarea navelor CN APDM SA GALAȚI 

• Data limită de depunere a ofertelor: 31.08.2021 ora15:00 
• Persoana de contact: Ravdan Silvian 
• Telefon contact: 0236/460660/121 
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

Anunt de participare  CN1033485/ 30.07.2021 

Denumire contract Servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de 
reparații accidentale pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA Galați 

Tip contract: ACORD CADRU/ SERVICII 

Descrierea succinta: 
Entitatea contractantă va încheia un acord cadru de prestări servicii ce va avea ca obiect – 
„Servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de reparații accidentale 
pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA Galați”, pe o perioadă de 36 de luni, 
conform Caietului de sarcini nr. 224/COMP TEHNIC REPARAȚII ISPS/24.06.2021. Compania 
Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Galați (APDM) s-a înființat conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1998, cu modificările și completările ulterioare, și 
funcționează ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii. APDM îndeplineşte funcția de administrație portuară în porturile fluvio-
maritime a căror infrastructură i-a fost concesionată de Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii. În vederea desfășurării activităților specifice funcției pe care o are, C.N. APDM 
S.A. Galați deține o flotă compusă din mai multe nave propulsate și nepropulsate. Principalele 
nave, care au legătură cu această procedură de achiziție sunt următoarele: - Eco Dunărea 1 – 
situată în Portul Tulcea - Ecoport 1 - situată în Portul Tulcea - Eco Dunărea 2 – situată în Portul 
Galați - Ecoport 2 - situată în Portul Galați - Ecoexpres- situată în Portul Galați - Raza - situată în 
Portul Galați - Depol 6 - situată în Portul Brăila Navele susmenționate sunt echipate cu motoare 
care funcționează în regim de motor principal, folosite la propulsia navei, sau diesel generator, 
folosite pentru producerea energiei electrice, necesară funcționării instalațiilor aflate în dotarea 
navelor. 
 Valoarea totala estimata: 610.200 lei, fara TVA, 
 
Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau 
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 21 zile inainte de data 
limita de depunere a ofertelor 

Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data 
limită de depunere a ofertelor La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta 
nu va raspunde. 

Cod CPV principal: 50241000-6 Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) 

II.1.3) Tipul contractului: 



Descrierea achizitiei publice 

Servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de reparații accidentale 
pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA Galați 
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret 
 
Criterii de atribuire: 
Pretul cel mai scazut 
 
 
Tipul procedurii: Licitatie deschisa 
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 31.08.2021, ora 
15:00 
 
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana 
 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta 
trebuie sa fie valabila pana la 03.03.2022; 
 
Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 31.08.2021, ora 15:00 
Locul: in SEAP 
 


