Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare
Inovare în Industria Verde România.
Proiect: “Increased efficiency in business operations and superior added value for
cardboard waste recycling “
- Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –
Beneficiar:
Vrancart S.A., Adjud, România

Nr. Inregistrare 2/03.07.2015

Anunţ de intenţie
privind achiziţia utilajlului „Masina de pliere – lipire in puncte”
1. Vrancart S.A., persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din
România, cu sediul în România, în judeţul Vrancea, strada Ecaterina Teodoroiu, nr 17,
Municipiul Adjud, cod poștal 625100, număr de telefon: 004.0237.640.800, număr de fax:
004.0237.641.720, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J39/239/1991, identificată prin
CUI RO 1454846, reprezentată prin Director General, Domnul Ciucioi Ionel-Marian, în
calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul
Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de
finanţare Inovare în Industria Verde România, organizează procedura de atribuire a
contractului de achiziţie pentru furnizarea utilajului „Masina de pliere – lipire in
puncte” destinat dezvoltării capacitatii de conversie a cartonului ondulat in ambalaje (cutii).
2. Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului “Increased efficiency in business operations
and superior added value for cardboard waste recycling“, co-finanţat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria
1

Verde România şi având Contract finanţare nr. NACIR - 2014/113352, încheiat cu
Innovation Norway în calitate de operator al programului.
3. Obiectul contractului: furnizarea utilajului:
- Masina de pliere-lipire in puncte – 1 buc;
4. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea
contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente
programului de finanţare menţionat
5. Locaţia contractului: locaţia Beneficiarului din strada Ecaterina Teodoroiu, nr 17,
Municipiul Adjud
6. Tipul contractului: contract de furnizare
7. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform
clauzelor contractuale
8. Valoarea estimată: 400.000 Euro fără TVA
9. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
10. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 15.07.2015, ora 13:00, ora României
11. Data şi ora deschiderii ofertelor: 15.07.2015, ora 13:30, ora României
12. Adresa la care se transmit ofertele: adresa Beneficiarului din strada Ecaterina Teodoroiu,
nr 17, Municipiul Adjud, județul Vrancea
13. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire
(incluzând documentaţia în format electronic) este disponibilă începând cu data de
03.07.2015 la locaţia Beneficiarului din strada Ecaterina Teodoroiu, nr 17, Municipiul Adjud,
judetul Vrancea. La solicitarea dvs. documentaţia de atribuire se va putea obţine şi prin email în format electronic.
Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de 03.07.2015
vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată,
prin e-mail la adresele romeo.sava@vrancart.ro și vrancart@vrancart.ro,
prin tel. la:
004.0237.640.800 sau pe fax la nr. 004.0237.641.720; persoana de contact fiind Domnul Romeo
Sava, Responsabil Compartiment Management proiecte.

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no
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