SOLICITARE DE EXPRESIE DE INTERES
Denumire Contract: Godeviluri de curatare conducte si piese schimb
Nr. de referinta OMV Petrom: OEM/305
OMV Petrom S.A. este interesata de incheierea unui Acord Cadru pentru
furnizarea de produse cu un singur operator economic avand ca obiect
achizitia de Termometre necesare pentru înlocuirea celor defecte din
cadrul instalațiilor existente în exploatare în cadrul zonelor de producție
din cadrul OMV Petrom, pentru menținerea în stare de funcționare a
acestor instalaţii în condiţii de siguranţă a personalului de exploatare, a
echipamentelor, cât şi a procesului tehnologic, conform legislaţiei în
vigoare.
Caietul de Sarcini va include detalii descriptive si de design referitoare la
obiectul licitatiei.
Durata Acordului cadru: 48 luni de la data semnarii Acordului Cadru de
ambele parti.
Valoarea estimata: 214.100 EUR fara VAT.
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OMV Petrom S.A. invita companiile eligibile sa-si exprime interesul in
furnizarea produselor mentionate mai sus. Companiile interesate vor
furniza informatii care demonstreaza ca au calificarile solicitate si
experienta relevanta in implementarea contractului (brosuri, descrierea
unor contracte similare, experienta in conditii similare, disponibilitatea
personalului cu abilitati corespunzatoare, etc.)
In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza
pentru toti membrii asocierii.
Toate companiile care isi vor exprima interesul de a participa la
procedura organizata de OMV Petrom vor fi invitate sa depuna oferta.
Companiile selectate vor primi documentatia de licitatie in limba romana
si vor fi invitati sa depuna oferta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de mai jos, in timpul
orelor de program (intre 08:00 si 16:30).
Expresiile de interes trebuie transmise in forma scrisa prin e-mail pana la
07 martie 2019. Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira
dupa data sus mentionata.
OMV Petrom SA, Departamentul Achizitii
In atentia: Liliana Alesu
Tel: +40 (372) 855387;0732 660638
E-mail: liliana.alesu@petrom.com

