ANUNT DE ATRIBUIRE ,,Servicii suplimemntare qi adifionale pentru executarea contractului de
reparafii gi andocare la nava Pls{n274, Proiect SS2I3ICEPRONAV Gala{i"
"1. Autoritatea contractantS: Ministerul Apdrdrii Nafionale, prin U. M.02022 Constanla - in calitate de
autoritate contractantd delegatd, cod fiscal 14810074, cu sediul in Constanfa, strada Fulgerului, nr. 99,
judelul Constanfa, tellfax 0241 /610064.
2. Procedura aplicatd, pentru incheierea contractului: negociere ftrd publicarea prealabild a unui anun{ de
participare (inbazaart. art. l02,lit. k din O.U.G. 1l4l20ll).
Motivele justificative: " atunci cdnd este necesord achizilionarea unor lucrdri sau servicii
suplimentare/adilionale, care nu au fost incluse in contractul ini(ial, dar care datoritd unor circumstanle
imprevizibile au devenit necesare pentru tndeplinirea contractului tn cauzd, Si numai dacd se respectd, tn
mod cumulativ, urmdt oarele condilii :
- atribuirea sd fie ficutd contractantului inilial;
- lucrdrile sau serviciile suplimentare/adilionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic Si economic,
separate de contractul initial /drd aparilia unor inconveniente mojore pentru autoritatea contractantd sau,
deSi separabile de contractul inilial, sunt strict necesare tnvederea tndeplinirii acestuia,'
- valoarea cumulatd a controctelor core vor fi otribuite Si a actelor aditrionale care vor fi incheiate
pentru lucrdri Si/sau servicii suplimentare ori oditrionale nu depdSeSte 20% din valoarea contractului
iII
inilial;"
2.1 .

3. Act adilional pentru servicii suplimemntare gi adilionale pentru executarea la contractului nr. A911162
din I 6.05.201 9 - reparaf ii qi andocare la nava tip PMn 27 4 Proiect 88213 ICEPRONAV Galali .
4. Data atribuirii actului adilional - 17 .07 .2019.
5. Criteriul de atribuire a contractului - prelul cel mai scdzut.
6. Num6rul de oferte primite - I (una).
7. Denumirea gi adresa ofertanului cdgtigdtor - $ANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A cu adresd
sediu: Str. Incinta Port nr. 1, tel/fax: 024150550010241611651, num[r de inmatriculare Jl3l3515l
17 .09 .1 99 I , cod fiscal R I 87987 I .
8. Prelul: 552.481,89 lei fbrl TVA
9. Dacd, este cazul, valoarea gi partea din contract care urmeazd sd he subcontractatd - nu este cazttl.
10. Dupd caz, motivele care justifica o duratd de peste 7 ani aunui acord-cadru- nu este cazul.
I 1. Data publicdrii anunfului de participare - nu este cazul.
T2.Datapublicdrii a anunfului de atribuire - CAN 1020004 din 08.08.2019.

