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ANUNł
C.N. AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu organizează în data de
15.04.2014, ora 1100, la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului 1, licitaŃie publică deschisă
cu strigare pentru închirierea suprafeŃei de 220 mp teritoriu portuar, în Portul Giurgiu.
Închirierea teritoriului portuar se va face pentru desfăşurarea de activiăŃi comrciale, prin
licitaŃie publică deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile:
- HG 520/1998 privind înfiinŃarea CN APDF SA Giurgiu, modificată şi completată cu HG
596/13.05.2009;
- OG 22/1999 republicată, privind administrarea porturilor si cailor navigabile, utilizarea
infrastructurilor de transport naval aparŃinând domeniului public, precum şi desfăşurarea
activităŃilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
- Ordinului MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea
infrastructurii de transport naval care aparŃine domeniului public al statului şi este
concesionată administraŃiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.
DocumentaŃia de licitaŃie, în valoare de 100 lei, la care se adaugă TVA, poate fi
achiziŃionată de la sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos. Portului nr.1, începând cu data de
27.03.2014, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos. Portului nr.1, până la
data de 10.04.2014, ora 16ºº.
Reluarea procedurii de închiriere se realizează în următoareale situaŃii :
(1) In cazul în care sunt mai puŃin de 2 ofertanŃi ;
(2) În cazul în care sunt acceptaŃi cel puŃin 2 ofertanŃi eligibili ;
(3) In cazul in care 2 sau mai multi ofertanti fac acceasi oferta de pret, licitatia va continua dupa
regula licitatiei competitive. In situatia neacceptarii de catre toti ofertantii, a pretului la un
anumit pas in crestere, comisia de licitatie va declara licitatia incheiata si va proceda la
reluarea acesteia.

Procedura de licitaŃie se reia respectând condiŃiile :
(1) AnunŃul de licitaŃie rămâne valabil pentru data reluării licitaŃiei : 24.04.2014 ora 1100;
(2) OfertanŃii care au participat la primul termen de desfăşurare al licitaŃiei publicată în anunŃ
pot participa la al doilea termen din anunŃ cu condiŃia ridicării documentaŃie de licitaŃie ;
(3) DocumentaŃiile de licitaŃie pentru data de 24.04.2014 ora 1100 pot fi depuse la sediul
companiei până în data de 22.04.2014 ora 1600 ;
(4) Caietul de sarcini precum şi documentele prevăzute în caietul de sarcini de la primul
termen al licitaŃiei sunt valabile şi la data reluării licitaŃiei prevăzute în anunŃ.
Precizăm că nu se percepe taxă de participare la licitaŃie.
InformaŃii suplimentare pot fi obŃinute la tel. 0246/213003, fax 021/3110521,
e-mail:marketing@apdf.ro.

