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ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT – ACHIZIȚIE PARÂME  
SINTETICE, PENTRU UNITĂȚILE MILITARE DIN FORȚELE NAVALE 

 
 
 
“1.Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 02146 Mangalia - în 
calitate de autoritate contractantă delegată, cod fiscal 13749883, cu sediul în Mangalia, strada  1 
Decembrie 1918, nr. 72, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/75.11.53. 
2.Cod CPV: Parâme sintetice CPV 39541100-7 - Sfori, frânghii și funii 
3.Procedura de atribuire aplicată: procedură simplificată, într-o etapă 
4.Tip acord cadru: furnizare 
Acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici. 
Contractele subsecvente: se vor încheia în funcție de necesitate, având în vedere prețul unitar din acordul 
cadru 
5.Obiect acord cadru: furnizarea  
 

Nr. 

crt. 
Denumire  produs 

Cantitate maximă  

(ML) 

Perioada de derulare a acordului-

cadru 

 

1 Parâmă sintetică Ø20 mm (3 toroane) 3.300  
 
 
      01.11.2019-31.12.2020 

2 Parâmă sintetică Ø24 mm (4 toroane) 1.680 
3 Parâmă sintetică Ø30 mm (3 toroane) 5.120 

4 Parâmă sintetică Ø36 mm (4 toroane) 1.200 
5 Parâmă sintetică Ø40 mm (3 toroane) 1.950 

6 Parâmă sintetică Ø44 mm (4 toroane) 310 

7 Parâmă sintetică Ø48 mm (8 toroane) 1.240 

8 Parâmă sintetică Ø52 mm (8 toroane) 1.248 

9 Parâmă sintetică Ø60 mm (8 toroane) 921 
10 Parâmă sintetică Ø80 mm (8 toroane) 395 

11 Parâmă poliamidă Ø52 mm (8 toroane) 1.100 
 
Se acceptă ofertă numai pentru cantitatea maximă a acordului cadru, pentru fiecare produs care face parte din lot. 
 
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.  
7. Nu se vor accepta oferte alternative. 
8. Data și ora limită pentru primirea ofertelor : 23.10.2019 ora 15:00 
9. Perioada minimă de valabilitate a ofertelor : 2 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor). 
10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor : SICAP. 
11. Limba de redactare a ofertei : limba română. 
12. Criterii de calificare/selecție : conform documentației de atribuire. 
13. Modul de obținere a documentației de atribuire : SICAP. 
14. Documentația de atribuire a fost publicată în SICAP cu nr. DF 1065567 
15. Anunțul de participare simplificat a fost publicat în SICAP cu nr. SCN1055322/09.10.2019 

 

 

 


