
Furnizare de gaze naturale CN APDM SA Galati (Gara Fluviala Galati si Gara Fluviala 

Sucursala Tulcea) 

• Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2022, ORA 15:00 

• Persoana de contact:  Țuțu Dalila Alina 

• Telefon contact: 0236/460660/121 

• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

•  

Denumire contract:  FURNIZARE DE GAZE NATURALE CN APDM SA GALATI (GARA 

FLUVIALA GALATI SI GARA FLUVIALA SUCURSALA TULCEA) 

Achizitie initiata prin anunt de participare simplificat: SCN1113276 

Tip contract: Furnizare 

Descrierea succinta: 

titatea contractantă va încheia contract de furnizare energie gaze naturale pe o perioadă de 12 luni, 

pentru cele 2 locuri de consum ale C.N. A.P.D.M. S.A.: Gara Fluviala Galati si Gara Fluviala 

sucursala Tulcea, cu respectarea condiţiilor tehnice de alimentare si de furnizare impuse prin: 

Avizele tehnice de racordare, Convenţiile de exploatare încheiate cu distribuitorul, Standardul de 

performanta, Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru cantităţile stabilite 

de către entitatea contractantă in limita bugetului alocat: - punct de consum Galati - Sediu APDM, 

str. Portului , nr. 34 -520 MWh - punct consum sucursala Tulcea - Sediu Gara Fluviala - Tulcea – 

str. Portului, nr.28 – 290 MWh 

 

Valoarea totala estimata: 810.000 lei, fara TVA, 

 

Termenul  până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau 

informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 6 zile înainte de data limită 

de depunere a ofertelor.  

Entitatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 4 a zi înainte de data limită 

de depunere a ofertelor. 

Cod CPV principal: 09123000-7 Gaze naturale (Rev.2) 

 

Descrierea achizitiei publice 

Entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze furnizarea de gaze naturale. Procedura aleasă 

pentru atribuirea contractului este Procedura simplificata online – o singura etapa, iar prin 

finalizarea acesteia se va incheia cu ofertantul castigator un contract pe o perioada de 12 luni, pentu 

urmatoarele locuri de consum: -Furnizare Gaze Naturale pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati -

Furnizare Gaze Naturale pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galati - sucursala Tulcea 

 

Criterii de atribuire: 

Pretul cel mai scazut 

 

mailto:achizitii@apdmgalati.ro


Tipul procedurii: Procedură simplificată 

 

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 12.09.2022, 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 12.03.2023; 

 

Conditii de deschidere a ofertelor 

19.09.2022, ORA 15:00 

Locul: SEAP 
 


