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Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare 

„Inovare Verde în Industria din România” 
Proiect: “Green innovation in surface protection in the automotive industry- Green industry – 

Romania“ 
- Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene – 

 
Beneficiar:  

 
 COMPA S.A. SIBIU 

 
Anunt de participare la procedura simplificată de atribuire a Contractului de furnizare    

Instrument de masura - Analizor cu raze X- 1buc 
Sibiu, 19.06.2015 
 
1. COMPA S.A., cu sediul in Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu, telefon +40269/ 
239400, fax +40269/ 237770,  anunta publicarea anuntului de participare la procedura simplificata de atribuire 
a Contractului de furnizare Instrument de masura - Analizor cu raze X- 1buc in cadrul proiectului 
“Green Innovation in surface protection in the automotive industry – Green Industry - Romania”, proiect co-
finantat prin programului de finanţare „Inovare Verde în Industria din România” conform Contractului de 
finanţare nr. NACIR -2014/113345, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului. 
 
2. Obiectul contractului de furnizare îl constituie: livrarea, montarea şi punerea în functiune a 
următorului echipament: Instrument de masura - Analizor cu raze X- 1buc 
 
3. Procedura aplicată: Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor 
finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor 
finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări – Anexa la Ordinul nr.1120/15.10.2013.  
 
4. Locaţia contractului: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu. 
 
5. Tipul contractului: contract de furnizare 
 
6. Durata contractului: maxim 2 luni de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării 
conform clauzelor contractuale 
 
7. Valoarea estimată: 40.000 Euro fără TVA 
 
8. Criteriul de atribuire: Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplineste 
cerintele din cadrul anuntului de participare, cerintele generale obligatorii si cerintele tehnice minime 
solicitate si care are pretul cel mai scăzut. 
 
9. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 30.06.2015, ora 12:00  
 
10. Data şi ora deschiderii ofertelor: 30.06.2015, ora 13:00 
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11. Adresa la care se transmit ofertele: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 
8, Sibiu. 
 
12. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: 
Conform Ordinului 1120/2013 anuntul este publicat pe www.fonduri-ue.ro la urmatorul link: 
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/details/2/12923/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-
beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0anunt-de-participare-la-procedura-simplificat%C4%83-de-atribuire-a-
contractului-de-furnizare-instrument-de-masura-analizor-cu-raze-x-1buc?start=20 
 
Puteti obtine informatii suplimentare de la: 
Numele persoanei de contact: Elena Neghina; 
Post: Responsabil achizitii 
Adresa: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu. 
Telefon. +40269/ 239400, fax . +40269/ 237770, e-mail: elena.neghina@compa.ro  
 
 

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitati adresa: 
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no 

 


