SOLICITARE DE EXPRESIE DE INTERES
Denumire Contract: Achizitie “Servicii de carotaj mecanic pe uscat si pe mare pentru sonde de titei si gaz”
Nr. de referinta OMV Petrom: 6455/15.05.2019

OMV Petrom SA (societatea) este interesată sa incheie un contract cadru pentru furnizarea de servicii, care
cuprind, dar nu neaparat se limiteaza la furnizarea de servicii de management, inginerie, supraveghere, transport,
munca, instalatii, echipamente și materiale la platformele onshore / offshore, pentru a sprijini operatiunile
companiei. Compania poate solicita Contractoruluii sa efectueze anumite servicii sau sa furnizeze echipamente
sau materiale în conformitate cu termenii Acordului-cadru. Contractorul va asigura personalul și echipamentul și
va colabora cu personalul companiei pentru a planifica, coordona, supraveghea și executa servicii de carotaj
mecanic în conformitate cu Caietul de Sarcini prin Comenzi.
Durata contractului: 3 ani
OMV Petrom S.A. invita companii eligibile sa-si exprime interesul in livrarea serviciilor antementionate.
Companiile interesate vor furniza informatii care sa demonstreaza ca au calificarile si experienta relevanta in
implementarea contractului (brosuri, descrierea unor contracte similare, experienta in conditii similare, etc.).
In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza pentru toti membrii asocierii.
Toate companiile care isi exprima interesul de a participa la aceasta procedura organizata de OMV Petrom, vor
primi documentatia de licitatie si vor fi invitate 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 la adresa de mai jos (personal, prin posta, sau e-mail) pana
la data de 31.05.2019 ora 13:30. Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira dupa data sus mentionata.
Punct de contact Procurement Department, in atentia: George PASCAL
OMV PETROM S.A.
Sediul central: PETROM City- Infinity Building, Parter, Birou B500
Strada Coralilor, nr.22, RO-013329 Bucuresti
Tel fix:
+ 40 (0)372 1 60738
Tel mobil:
+ 40 (0)732 41 01 65
E-mail:
george.pascal@petrom.com
Programul de lucru cu publicul al Registraturii OMV Petrom de la sediul central „Petrom City“ este urmatorul:
Luni-Joi: 10:00-14:00; Vineri: 10:00-13:00

OMV Petrom S.A.
Societate administrată
în sistem dualist
tel: +4 (021) 402 22 01
www.omvpetrom.com

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod poștal 013329,
Sector 1, București, ROMÂNIA

Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997
Capital social vărsat
și plătit:
5.664.410.833,50 lei
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