Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavostă”
Titlu proiect:
“Crearea unei noi capacităţi de fabricaţie pentru diversificarea producţiei
şi creşterea exportului”
Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANA prin
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Beneficiar: S.C. AEROSTAR S.A. Bacău
Valoarea proiectului: 21.976.768 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 8.692.728 lei

ANUNŢ DE INTENŢIE
privind achiziţia de echipamente pentru linii tehnologice, procese speciale – tratamente de suprafaţă
S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, cu sediul în Bacău, str. Condorilor, nr.9, cod poştal 600302, România, Tel.:
0040234575070, Fax: 0040234572023, E-mail: aerostar@aerostar.ro, în calitate de BENEFICIAR, organizează selecţie de
oferte pentru achiziţia de echipamente pentru linii tehnologice, procese speciale – tratamente de suprafaţă:

Denumire
Decontaminarea aluminiului
Baie decontaminare
Baie spălare
Anodizarea aliajelor de titan
Baie de decapare
Baie de spălare
Baie de anodizare
Cadmierea nefragilizantă a oţelurilor de înaltă rezistenţă
Baie de cadmiere
Redresor
Baie de pasivizare
Pompă filtru

Cantitate
(buc.)
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 23.08.2012, ora 14:00.
Ofertele vor fi deschise la sediul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău la data : 23.08.2012, ora 15:00.
Documentaţia de atribuire (inclusiv în format electronic) este disponibilă la sediul societăţii începând cu data de
06.07.2012 şi se va pune la dispoziţie în urma solicitării scrise adresate Directorului Diviziei Logistice; persoana de contact:
Andreea Popa, tel 004 0234 575 070 int. 1612, e-mail: andreea.popa@aerostar.ro.
Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Selecţie de oferte – Norme Interne de achiziţie (Domeniul major de intervenţie D1.1,
Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderi mari, Ghidul Solicitantului – Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderile mari, Anexa VII Ediţia Mai 2011)

Reguli de participare:
Ofertantul trebuie:
- să îndeplinească condiţiile de eligibilitate din Documentaţia de atribuire;
- să demonstreze capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea tehnică şi/sau profesională;
- să demonstreze capacitatea economico-financiară.
Ofertele trebuie:
- să fie valabile timp de 90 zile de la data depunerii;
- să îndeplinească condiţiile din Caietul de sarcini.

