
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

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: “MODERNIZAREA FABRICII DE BCA DIN ADJUD“ 
- Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) – 

 
Beneficiar:  

SOMACO GRUP PREFABRICATE 

 
` 

Anunţ de atribuire privind  
" ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU AUTOMATIZAREA AUTOCLAVIZARII " 

 
Bucuresti, 14.07.2015 

 
1. Somaco Grup Prefabricate persoană juridică română organizată şi funcţionând conform 

legilor din România, cu sediul în Bucuresti, strada Biharia, nr. 67-77, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr J40/17415/2007, identificată prin CUI RO RO22424341, 
reprezentată prin Director General Dl. Gabriel Colobatiu, în calitate de beneficiar în cadrul 
Programului 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, a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru  
"ACHIZITIA SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU AUTOMATIZAREA AUTOCLAVIZARII", 
destinată modernizării şi dezvoltării .fabricii de BCA din Adjud. 
 

2. Obiectul contractului: furnizarea si montajul unor echipamente pentru  ACHIZITIA SI 
INSTALAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU AUTOMATIZAREA AUTOCLAVIZARII 
 

3. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea 
contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente 
programului de finanţare menţionat  

 
4. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - evaluarea a 

fost realizată pe baza următorilor factori de evaluare: 
 Prețul ofertantului pentru echipamentul solicitat: 45.69% 
 Termen de livrare a echipamentelor estimat: 30% 



 
 

 Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 20% 
 

5. În cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic MICO ELECTRO SRL a depus 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 95.69 
puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului 
de achiziţie. 

 
6. Având în vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic 

MICO ELECTRO SRL. 
 

7. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, vă stăm la dispoziţie printr-o 
notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresa 
secretariat@somaco.ro, prin tel. la: 0040314254577 sau pe fax la nr. 004 031 425 4629; 
persoana de contact fiind domnul Remus Benea. 

    

mailto:secretariat@somaco.ro

