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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala:  Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.    CIF: 10874881   

Adresa:  Strada Polonă, Nr. 65    Tara:  Romania

Tel:   +40 212038282    Fax:   +40 212031315    E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro; eionescu@nuclearelectrica.ro    Punct(e) de
contact:   Departament Achizitii    In atentia: :   Corina NICOLESCU   

ANUNT
Denumire contract:

Servicii de transport aerian pentru deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA
Data limita depunere oferta:

14.12.2018 13:30

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si
denumire
CPV:

60400000-2
- Servicii de
transport
aerian
(Rev.2)

Valoare
estimata:

28.800,00 
EUR

Caiet de sarcini:
Doc_AP_serv_transp_aerian_dec2018.pdf.p7s

Descriere contract:
Achizitia are ca obiect servicii de transport aerian, constand in bilete de avion, necesare pentru deplasarile in afara Romaniei, in int
eres de serviciu, ale conducerii si angajatilor SNN. Principalele destinatii vor fi Statele Membre ale Uniunii Europene, SUA si Canad
a, existand insa si posibilitatea efectuarii de deplasari in alte tari decat cele anterior enumerate. Cantitatile minime si respectiv max
ime estimate pe durata acordului cadru/unui contract subsecvent sunt urmatoarele: Pe durata acordului cadru: minim 3 de bilete
– maxim 40 de bilete; Pe durata unui contract subsecvent: minim 1 bilet – maxim 10 bilete.

Conditii referitoare la contract:
Procedura se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu următoarele particularități: - Durata acordului cadru – 2 luni; - Acordu
l cadru se va incheia cu minim 3 – maxim 4 operatori economici care au depus oferte admisibile. In situatia in care pe locul 3 se sit
ueaza mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, se va incheia acordul cadru cu toti acestia.

Conditii de participare:
Prin ofertele financiare depuse, operatorii economici isi vor asuma un Tarif de serviciu (TS) maxim care va fi practicat in relatia cu e
ntitatea contractanta, pe parcursul derularii acordului-cadru. Prin Tariful de serviciu (TS) ofertat in etapa de atribuire a acordului-ca
dru se intelege valoarea maxima a comisionului pentru prestatiile de servicii (rezervare și emitere de bilete de avion), pe care oper
atorul economic il va putea percepe pe intreaga durata a acordului-cadru; TS-ul maxim ofertat nu va putea fi depasit pe toata dur
ata acordului-cadru decat in situatia prevazuta expres in acordul cadru, respectiv ca urmare a clauzei de ajustare a preturilor; În of
erta financiara, operatorii economici vor prezenta valoarea maxima in Euro (nu in procente), a taxei de serviciu (TS) definita confor
m celor de mai sus.

Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut al Tarifului de Servicii (TS), respectiv valoarea maximă a comisionului pentru prestările de servicii (rezervare şi
emitere de bilete de avion) pe care operatorul economic il va putea percepe pe intreaga durata a acordului-cadru.

Informatii suplimentare:
Suplimentar documentelor solicitate prin atasament, operatorii economici vor prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Nat
ional al Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comentului, republicată. Informații
le cuprinse în cadrul Certificatului constatator/documentului similar, trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.
Ofertele se vor depune in plic inchis la sediul SNN S.A. din str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, in atentia Dnei Elena IONESCU sa
u prin e-mail la adresa eionescu@nuclearelectrica.ro.
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