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Nr.  
crt. 

Tipul  și obiectul 
contractului de achiziție publică/                 

acordului-cadru 
Cod CPV 

Valoarea estimată a 
contractului de 

achiziție publică/      
acordului-cadru 

Sursa de 
finanțare 

Procedura stabilită/ 
instrumente 

specifice pentru 
derularea procesului 

de achiziție 

Data(luna) 
estimată 
pentru 

inițierea 
procedurii 

Data(luna) estimată 
pentru atribuirea 
contractului de 

achiziție publică/   
acordului-cadru 

Modalitatea de 
derularea a 

procedurii de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire Lei, fără TVA Online/Offline 
CONTRACTE DE SERVICII 

1. 
Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru sistemul 
de propulsie, energetic și instalații electromecanice 
de bord 

50241000-6 
Servicii de reparare 
și de întreținere a 

navelor 

7.641.050 
FSI + 

bugetul de 
stat 

Licitație deschisă Ianuarie 
2018 Iulie 2018 On-line 

Adrian 
Burtea/ 

Stefan Savele 

CONTRACTE SUBSECVENTE DE SERVICII 

1. 
Contract subsecvent nr. 1 Mentenanţă preventivă a 
instalației de propulsie și guvernare MJP 550 DD 
CSU din dotarea navelor 

50241000-6 
Servicii de reparare 
și de întreținere a 

navelor 

297.942 FSI - Noiembrie 
2018 Decembrie 2018 - Ștefan Savele 

2 
Contract subsecvent nr. 2 Mentenanţă preventivă şi 
corectivă pentru sistemul de propulsie și instalații 
electromecanice de bord pentru MAI 2110 

50241000-6 
Servicii de reparare 
și de întreținere a 

navelor 

377.965,50 FSI - Noiembrie 
2018 Decembrie 2018 - Ștefan Savele 

3 
Contract subsecvent nr. 3 Mentenanţă preventivă şi 
corectivă a sistemul de propulsie și instalații 
electromecanice de bord pentru MAI 2111 

50241000-6 
Servicii de reparare 
și de întreținere a 

navelor 

445.843,50 FSI - Noiembrie 
2018 Decembrie 2018 - Ștefan Savele 

4 
Contract subsecvent nr. 4 Mentenanţă preventivă şi 
corectivă a sistemul de propulsie și instalații 
electromecanice de bord pentru MAI 2112 

50241000-6 
Servicii de reparare 
și de întreținere a 

navelor 

418.105,50 FSI - Noiembrie 
2018 Decembrie 2018 - Ștefan Savele 

 
 


