
                                                                            

                      10.07.2020 
Programul Operaţional Infrastructură Mare  

"Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava  prin implementarea unei 
instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă"  

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

INVITAȚIE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI CONSTRUCTII  
-ACHIZITIE DIRECTA PRIN PROCEDURI INTERNE- 

 

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul 
"Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei 
instalații de cogenerare de înaltă eficienţă" cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6,  în 
baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate 
de Autoritate de Management. 
În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. vă invită să participați la procedura de achizitie directa prin 
proceduri interne pentru: 

 
ACHIZITIA DE LUCRARI CONSTRUCTII PENTRU STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6 KV 

 Aferente Utilajelor si echipamentelor – Partea neeligibila 
 

 Obiectul Contractului: Contract de lucrari constructii pentru Statia electrica de conexiuni 6kV, 
aferente Utilajelor si echipamentelor – Partea neeligibila din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei 
energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare 
de inalta eficienta“, partea neeligibila. 

 Locul de execuție a lucărilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România. 

 Tipul și durata contractului: Contract de lucrări cu durata de execuție a lucrărilor de 3,0 luni de la 
semnarea Contractului, fara a depasi data de 15.11.2020, la care se adauga perioada de garantie. 
Perioada de garanţie a lucrarilor este de 24 luni si curge de la data Recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la Recepţia finală. 

 Valoarea estimată a contractului: 
 Valoarea estimata a lucrarilor:  588.251,86 RON fara TVA 
 Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute (maxim 10% din valoarea lucrarilor): 

58.825,19 RON fara TVA  
 Valoarea estimata totala a achizitiei:  647.077,05 RON fara TVA  

Notă: valoarea estimată a achiziției reprezintă valoarea maximă a ofertelor. Depășirea valorilor 
estimate ale achiziției prin oferta financiară va conduce la respingerea ofertei.  

 Ajustarea Prețului: Pretul contractului nu se ajusteaza, respectiv pe parcursul executarii 
Contractului de Lucrări nu vor fi luate in considerare modificari legislative sau modificari de norme 
tehnice ori modificari in conditiile pietei care conduc la creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
Pretul Contractului se poate modifica și/sau revizui în conditiile prevazute expres de Contractul de 
Lucrari. 

 Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul  AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 
720019 Suceava, România, 21.07.2020, ora 16:00 - Ora României 



                                                                            

 Documentația de atribuire se poate obține gratuit de la sediul AMBRO SA, menționat mai sus, prin 
poștă la cerere, poate fi solicitată prin e-mail sau descărcată de pe site-ul Rossman Romania  
http://www.rossmann.ro/ secțiunea „Stiri”. 

 Mijloace de comunicare: e-mail / poștă cu confirmare de primire / curier / înmânare personală la 
adresa AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, 720019, judetul Suceava, România  

 Persoane de contact: 

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect, 

tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: mihai.banu@ambro.ro 

Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare 

mobil: +40.745.662.438, e-mail: carmen.munteanu@rossmann.ro 
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